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DEFINITIES 
 
AFM: 
Stichting Autoriteit Financiële Markten 
 
Administrateur: 

   Apex Fund Services (NL) B.V. 
   Van Heuven Goedhartlaan 935A 
   1181 LD Amstelveen  
   NEDERLAND 

www.apexfs.com  
 
Beheerder: 
Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V. 
Keizersgracht 241-3 
1016 EA Amsterdam  
 NEDERLAND 
 
KvK: 62904612 
www.ebcplus.nl  
 
Bewaarder: 
Stichting Bewaarbedrijf EBC Plus 
Lage Mosten 49-63 
4822 NK Breda  
NEDERLAND 
RSIN: 855007783 
 
Fonds: 
ProActive Trading Fund 
 
Fondsvermogen: 
Het totale in het fonds verenigde vermogen (fondswaarden 
en activa) dat wordt gevormd door gelden en beleggingen 
die door het fonds worden aangehouden alsmede door 
fondsverplichtingen (passiva) die door het fonds worden 
aangegaan. 
 
Fondsverplichtingen: 
De door de bewaarder en/of de beheerder met betrekking tot 
het fonds in eigen naam en voor rekening van de 
participanten aangegane verplichtingen. 
 
Fondswaarden: 
De effecten, derivaten, gelden of andere goederen 
die de bewaarder in eigen naam, maar voor rekening en 
risico van de participanten houdt. 
 
Netto vermogenswaarde: 
De intrinsieke waarde van het fonds, berekend 
zoals vastgelegd in dit prospectus. 
 
Participant: 
De houder van één of meer participaties in het 
fonds. 
 
Participatie: 
Een recht van deelneming in het vermogen van het fonds. 
 

Participatiewaarde: 
Netto vermogenswaarde gedeeld door het aantal uitstaande 
participaties. 
 
 
 
 
Participantenregister: 
Het register waarin de namen en adressen van alle 
participanten zijn opgenomen met vermelding van het aantal 
participaties dat door iedere participant wordt gehouden en 
de datum waarop deze zijn uitgegeven. 
 
Prospectus: 
Dit prospectus inclusief de bijlagen, zoals van tijd tot tijd 
geactualiseerd. 
 
Transactiedag: 
Een dag waarop uitgifte van participaties plaats kan vinden, 
zijnde: (i) de eerste dag van iedere kalendermaand; (ii) een 
door de beheerder vastgestelde andere dag. 
 
Werkdag: 
Een dag waarop Euronext Amsterdam en de banken in 
Nederland geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van 
transacties in financiële instrumenten. 
 
Voorwaarden van Beheer en Bewaring:  
De in Bijlage I opgenomen voorwaarden. 
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BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Waarschuwing 
Beleggers in het fonds worden er nadrukkelijk op gewezen 
dat aan het beleggen in het fonds financiële risico's zijn 
verbonden. Zij dienen dan ook goede nota te nemen van de 
volledige inhoud van het prospectus (inclusief de daarvan 
deel uitmakende voorwaarden van Beheer en Bewaring). De 
waarde van een participatie in het fonds kan fluctueren. Het 
is mogelijk dat participanten hun inleg verliezen. In het 
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 
toekomst. 
 
Vrijstellingsregeling Wft 
Het ProActive Trading Fund is een beleggingsfonds zoals 
omschreven in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het 
fonds zal aan maximaal 149 beleggers worden aangeboden. 
Vanwege d e z e  r e s t r i c t i e  is het fonds vrijgesteld van 
vergunningplicht in het kader van de Wft en staat het fonds  
derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM). 
 
Verantwoordelijkheid voor  de  inhoud van dit 
prospectus 
De in dit prospectus opgenomen gegevens zijn, voor zover 
de beheerder redelijkerwijs bekend, in overeenstemming met 
de werkelijkheid. De beheerder is verantwoorde lijk voor de 
juistheid en de volledigheid van de in dit prospectus 
opgenomen gegevens. 
 
Eventueel door derden over het fonds verstrekte 
informatie 
De beheerder is niet verantwoordelijk voor door derden over 
het fonds verstrekte informatie. Er gelden beperkingen ten 
aanzien van de verspreiding van dit prospectus in andere 
landen. De afgifte en verspreiding van het prospectus kan in 
bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wettelijke) 
beperkingen, evenals het aanbieden of verkopen 
van participat ies in het fonds. De behee rder verzoek t 
personen die in het bezit komen van het prospectus zich op 
de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te 
houden. Het prospectus is geen aanbod van enig effect of 
uitnodiging tot het doen van een zodanig aanbod aan een 
persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar 
toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. De beheerder is 
niet aansprakelijk voor welke schending dan ook van enige 
zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze 
persoon een potentiële koper van participaties is of niet. 
 
Toepasselijk recht 
Op het prospectus is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. 
 
PROFIELSCHETS 

 
Beleggingsbeleid 
Door het fonds wordt een Multi Investment Strategy 
gehanteerd. Dit houdt in dat de beheerder volledige 
keuzevrijheid heeft bij selectie van de beleggingen. Hierbij kan 
het vermogen geheel of gedeeltelijk worden belegd in diverse  

financiële instrumenten en middels diverse strategieën. De 
beheerder beoogt door spreiding het risico te verminderen.  
Zo kan er onder andere belegd worden in aandelen, obligaties, 
derivaten, vreemde valuta, handelsvorderingen, leningen, 
vastgoed, met of zonder het gebruik van hefboomwerking. Ook 
kan de beheerder besluiten (een deel van) het belegd 
vermogen te laten beleggen door externe specialisten. 
Binnen het fonds kunnen afzonderlijke klasses gevormd 
worden, met elk een eigen beleggingsbeleid. 
 
Beleggingsdoelstelling 
Het genereren van een netto rendement op lange termijn 
(aanbevolen periode van bezit minimaal 5 jaar) van 
gemiddeld 5% per jaar. 
 
Fonds voor gemene rekening 
Het fonds is een fonds voor gemene rekening. 
 
Niet beursgenoteerd 
Het fonds is niet genoteerd op een gereglementeerde markt. 
 
Open end, uitgifte en inkoop van participaties en 
daaraan verbonden kosten 
Het fonds is open en d. Maandelijks kunnen er 
participaties worden uitgegeven tegen betaling van de netto 
vermogenswaarde per participatie plus uitgiftekosten, 
gedefinieerd in paragraaf 13 ‘Vergoedingen en kosten’.   
Het fonds is verplicht participaties in te kopen, tenzij de 
marktomstandigheden uitgifte of inkoop niet toelaten. Bij 
inkoop van participaties worden inkoopkosten in mindering 
gebracht, gedefinieerd in paragraaf 13 ‘Vergoedingen en 
kosten’.  
 
Vergoedingen en kosten 
De beheerder ka n  de volgende vergoedingen in 
rekening brengen. 
(i) Een beheervergoeding.  
(ii) Een winstdeling. 
(iii) Uitgiftekosten 
(iv) Inkoopkosten 
De exacte vergoedingen worden per klasse vastgesteld. 
Daarnaast worden externe kosten en vergoedingen door het 
fonds gedragen, zoals de kosten van de toezichthouder, de 
vergoedingen voor de bewaarder, fondsadministrateur en 
externe accountant, marketingkosten, huisvestingskosten, 
kosten hard- en software en overige kosten. 
 
Netto vermogenswaarde in euro's 
De netto vermogenswaarde wordt berekend in euro's. 
 
Fiscaliteit fonds: fiscaal transparant 
Het fonds is of beoogt te zijn een besloten fonds voor 
gemene rekening met een open end structuur. Dit heeft tot 
gevolg dat het fonds niet belastingplichtig is voor de 
Nederlandse vennootschapsbelasting. 
 
 
 
Profiel belegger 
Een belegging in het fonds is vooral geschikt voor beleggers: 
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 die geen inkomsten uit deze beleggingen nodig hebben; 
 die de risico’s verbonden aan de beleggingsstrategie van 

het fonds overzien en bereid en in staat zijn om het risico 
van (aanzienlijke) waardevermindering van de belegging 
te dragen; 

 die in het fonds slechts een beperkt percentage van hun 
totale beleggingen investeren; 

 die een beperkte liquiditeit van hun belegging accepteren 
(uittreding is slechts éénmaal per maand mogelijk); 

 die zich realiseren dat fonds en beheerder niet 
vergunningplichtig zijn conform de door de AFM 
gehandhaafde AIFMD richtlijn. Wel valt het fonds onder 
de registratieplicht van de AIFMD richtlijn; 

 die voornemens zijn hun belegging in het fonds 
tenminste voor een periode van 5 jaar aan te houden. 

 
Minimum participatiebedrag 
Het minimum b r u t o bedrag waarvoor geparticipeerd kan 
worden is  EUR 5.000,-  
 
Geen Wft-vergunning 
De beheerder beschikt niet over een vergunning voor het 
fonds als bedoeld in de Wft. Het fonds is vrijgesteld van 
vergunningplicht in het kader van de Wft omdat de 
vrijstellingsregeling Wft van toepassing is. H et fonds staat 
derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM). 

 
Deelname 
Deelname aan het ProActive Trading Fund is opengesteld 
voor zowel (semi) professionele, institutionele en particuliere 
beleggers. 
 
Het inschrijvingsformulier is beschikbaar bij de beheerder of 
de administrateur. Op het formulier staat de inschrijfprocedure 
vermeld. 
 
Bij toetreding dienen bovendien de volgende voorwaarden 
in acht te worden genomen: 
Er worden zowel hele participaties als deel- 
participaties (tot in vier decimalen) uitgegeven. Het 
aanmeldingsformulier dient voor beoogde ingangsdatum van 
deelname door de beheerder ontvangen te zijn. Voor de 
inleg geldt dat deze eveneens voor deze datum op de 
bankrekening van het fonds moet zijn bijgeschreven. Indien 
niet voor de beoogde ingangsdatum van deelname aan het 
ProActive Trading Fund zowel de storting als het 
inschrijfformulier zijn ontvangen, kan deelname slechts 
geschieden per de eerstvolgende Instapdatum nadat de 
juiste registratie bij de beheerder heeft plaatsgevonden. 
Over eventueel reeds overgemaakte gelden wordt geen 
rente vergoed. 
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1 STRUCTUUR EN FONDSOMVANG,ALGEMENE 
INFORMATIE 

 

Datum van oprichting  
Beleggingsfonds ProActive Trading Fund is opgericht op 17 maart 
2015. 

 
Fondskarakteristieken 
Het f o n d s  is een besloten fonds voor gemene 
rekening (‘FGR’) met een open end structuur. 
Het fonds is niet genoteerd op een gereglementeerde markt. 
 
 
Fonds voor gemene rekening 
Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon, maar 
een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en elk 
van de deelnemers (participanten). Op grond van die 
overeenkomst worden door de beheerder voor rekening en 
risico van de participanten gelden belegd in 
vermogenswaarden die op naam van de bewaarder  
voor de participanten worden bewaard. De 
participanten zijn uitsluitend gerechtigd tot een  
evenredig deel van het fondsvermogen in verhouding tot het 
aantal participaties waarvoor zij in het fonds deelnemen ten 
opzichte van het aantal uitstaande participaties. 

 

Open end 
Het fonds kan, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen, 
op iedere transactiedag participaties uitgeven tegen de netto 
vermogenswaarde daarvan op die transactiedag (plus kosten). 
Het fonds is verplicht participaties in te kopen tenzij de 
marktomstandigheden uitgifte of inkoop niet toelaten. 

 

Beperkte overdraagbaarheid participaties 
Het fonds heeft een besloten karakter: participaties kunnen 
alleen worden overgedragen aan het fonds en aan bloed- of 
aanverwanten in de rechte lijn. 

 

Fiscaliteit fonds: fiscaal transparant. 
Het fonds is of beoogt te zijn een besloten fonds voor gemene 
rekening met een open end structuur. Dit heeft tot gevolg dat 
het fonds niet belastingplichtig is voor de Nederlandse 
vennootschapsbelasting. 
 
 
Beheerder 
Als beheerder van het fonds treedt Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus 
B.V. op.  
 
De beheerder is voor onbepaalde tijd opgericht op 19 maart 2015 en is 
statutair gevestigd te Breda. De beheerder is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda, onder nummer 
62904612. De beheerder is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het beleggingsbeleid conform het prospectus en kan daarbij gebruik 
maken van diensten van derden. 
 
Bewaarder 
De bewaarder is, ten behoeve van de participanten, juridisch 
eigenaar van de bezittingen van het fonds en treedt daarbij 
uitsluitend op in het belang van de participanten. De bewaarder heeft 

tevens tot taak er op toe te zien dat het vermogen van het fonds 
wordt beheerd in overeenstemming met wat daarover in het 
prospectus en in de voorwaarden van beheer en bewaring is 
bepaald. De bewaarder kan gebruik maken van de diensten van 
derden. Bewaarder van het fonds is Stichting bewaarbedrijf EBC 
Plus. 
 
Participanten 
De participanten in het fonds zijn gezamenlijk (ieder 
naar rato van het aantal door hem gehouden 
participaties) economisch gerechtigd tot het 
vermogen van het fonds. Het door de participanten 
bijeen gebrachte vermogen is bestemd ter 
collectieve belegging voor hun rekening en risico. 

 

Rechtsverhouding tussen participanten, 
beheerder en bewaarder 
De rechtsverhouding tussen de participanten, de 
beheerder en de bewaarder wordt beheerst door 
hetgeen in dit prospectus is opgenomen en door 
het bepaalde in de voorwaarden van beheer en 
bewaring, die een onderdeel vormen van het 
pospectus en als bijlage I zijn opgenomen. 

 

Netto vermogenswaarde 
De netto vermogenswaarde wordt één keer per 
maand berekend door de beheerder, zoals 
uiteengezet in paragraaf 9 van dit prospectus. 

 
Verzoeken om uitgifte of inkoop 
Verzoeken om uitgifte of inkoop van participaties 
kunnen worden gedaan aan de beheerder. Door 
middel van daartoe ter beschikking gestelde 
formulieren. De beheerder is niet gehouden om een 
verzoek om uitgifte te honoreren.
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Geen Wft- vergunning 
De beheerder beschikt niet over een vergunning voor het 
fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet financieel 
toezicht omdat de vrijstelling van artikel 4 lid 1 onderdeel a 
van de Vrijstellingsregeling Wft van 23 november 2006 
(Staatscourant 229) van toepassing is. 
 
2 BELEGGINGSBELEID 
 
Door het fonds wordt een Multi Investment Strategy 
gehanteerd. Dit houdt in dat de beheerder volledige 
keuzevrijheid heeft bij selectie van de beleggingen en 
beoogt door spreiding het risico te verminderen. Het 
vermogen kan geheel of gedeeltelijk worden belegd in 
diverse financiële instrumenten en middels diverse 
strategieën, alles in de breedste zin des woords.  
Zo kan er onder andere belegd worden in aandelen, 
obligaties, derivaten, vreemde valuta, handelsvorderingen, 
leningen, vastgoed, met of zonder het gebruik van 
hefboomwerking. Ook kan de beheerder besluiten (een 
deel van) het belegd vermogen te laten beleggen door 
externe specialisten of in andere beleggingsinstellingen. 
 
Binnen het fonds kunnen afzonderlijke klasses gevormd 
worden, met elk een eigen beleggingsbeleid. 
 
Er is geen beperking op het gebruik van hefboomwerking 
(leverage) binnen het fonds. Voor de participanten bestaat 
geen verplichting om eventuele uit het aangaan van 
financieringen voortvloeiende tekorten van het fonds aan 
te zuiveren. 
 
De beheerder streeft naar spreiding. Het echter kan 
voorkomen dat het volledige belegd vermogen van (een 
klasse van) het fonds belegd is in slechts één positie of 
middels één strategie. 
 
Het fonds kan investeren in illiquide beleggingen, wat 
inhoudt dat verkoop van deze beleggingen op korte termijn 
niet mogelijk is, bijvoorbeeld niet beursgenoteerde 
aandelen, start-ups en langlopende leningen. Dit kan tot 
gevolg hebben dat terugkoop van participaties wordt 
opgeschort zodat de participanten gedwongen zijn hun 
participaties aan te houden. De beheerder streeft er wel 
naar om liquide en illiquide beleggingen zoveel mogelijk 
gescheiden te houden in aparte klasses. 
 
 
3. RISICOFACTOREN 
 
Risico's van algemene economische en 
politieke aard 
Beleggingen van het fonds zijn onderhevig aan 
risico's van algemene economische aard zoals 
wijzigingen in economische activiteit, bewegingen 
in de rente, inflatie en bewegingen in 
grondstofprijzen. Ook kan de waarde van 
beleggingen van het fonds beïnvloed worden 
door politieke ontwikkelingen en terroristische 
activiteiten. 

 

Koersrisico 
Aan het beleggen in participaties zijn financiële 
risico's verbonden. Beleggers dienen zich te 
realiseren dat de beurskoers van de 
instrumenten waarin het fonds posities inneemt 
kan fluctueren. In het verleden hebben 
effectenmarkten gunstige rendementen 
gegenereerd. Dit biedt echter geen indicatie dan 
wel garantie voor de toekomst. Door 
koersschommelingen kan ook de netto 
vermogenswaarde van het fonds aan fluctuaties 
onderhevig zijn, wat kan betekenen dat 
participanten niet hun volledige inleg terug zullen 
ontvangen bij beëindiging van hun deelname in 
het fonds. 

 

Marktrisico 
Bewegingen in de markten kunnen hevig zijn, wat kan 
resulteren in een ongewenste waardeontwikkeling van 
de participaties. Door het gebruik van leverage kan dit 
effect verder versterkt worden. 

 

Derivaten 
Het fonds maakt gebruik van derivaten. Deze producten 
kunnen een hoge volatiliteit hebben, waardoor het 
gebruik een grote invloed kan hebben (zowel positief als 
negatief) op de waarde van het fonds. 
 
Valutarisico 
Niet alle door de beheerder ingenomen posities zijn 
genoteerd in euro's. Hierdoor ontstaat er een valutair 
risico wat een negatief, maar ook positief 
effect kan hebben op de waardeontwikkeling van de 
participaties.  
 
Liquiditeitsrisico beleggingen 
Onder specifieke omstandigheden kunnen 
financiële markten gedurende korte of lange(re) tijd 
illiquide zijn waardoor het moeilijk of zelfs onmogelijk 
wordt om posities te kopen of verkopen tegen gangbare 
marktprijzen. Een dergelijke gebeurtenis kan tot verliezen 
leiden voor het fonds. 
 
Opportuniteitsrisico 
Dit is het risico dat zich niet voldoende 
beleggingsmogelijkheden voor zullen doen, ten 
gevolge waarvan het beoogde rendement niet 
(volledig) gerealiseerd zal kunnen worden. 
 
Beleggingsmanagementrisico 
De performance van het fonds is in belangrijke mate 
afhankelijk van de prestaties van de personen die het 
fonds managen. Deze personen zijn de middellijke 
bestuurders van de beheerder. Overlijden, 
arbeidsongeschiktheid, vertrek of terugtrekking van één 
van deze personen kan de performance van het fonds 
beïnvloeden. 
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Risico van beperkte overdraagbaarheid 
Participaties zijn alleen overdraagbaar aan het fonds. 
 
Risico van (fiscale) wetswijzigingen 
Dit is het risico dat de fiscale behandeling van het fonds 
in negatieve zin wijzigt of dat andere wetgeving tot stand 
komt die een negatieve invloed heeft op het fonds en 
haar participanten. 

 

Inflatierisico 
Dit is het risico dat de koopkracht van de belegde 
gelden kunnen afnemen in geval van 
geldontwaarding. 
 
Tegenpartijrisico 
Het risico bestaat dat een uitgevende instelling of 
tegenpartij in gebreke blijft bij de nakoming van haar 
verplichtingen. 
 
Afwikkelingsrisico 
Dit is het risico dat afwikkeling via een 
betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, 
omdat de betaling of levering van de financiële 
instrumenten door een tegenpartij niet, niet tijdig of 
niet zoals verwacht plaatsvindt. 

 

Risico verlies van in bewaring gegeven activa 
In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of 
frauduleuze handelingen van de bewaarder 
bestaat het risico van verlies van in bewaring 
gegeven activa. 

 

Fondsstructuur- risico 
Een fonds voor gemene rekening is geen 
rechtspersoon maar een overeenkomst tussen de 
beheerder, de bewaarder en de participanten. ln 
de voorwaarden van beheer en bewaring is 
bepaald dat het fonds geen maatschap, 
vennootschap onder firma of commanditaire 
vennootschap vormt. Dit heeft volgens de meeste 
deskundigen tot gevolg dat er geen sprake is van 
hoofdelijke aansprakelijkheid van de participanten 
in een dergelijk fonds en dat de crediteuren 
daarvan zich dus slechts kunnen verhalen op het 
vermogen van dat fonds. Volgens die deskundigen 
kunnen de participanten van het fonds dus niet 
meer verliezen dan hun inleg. Het is echter niet met 
zekerheid te zeggen dat het fonds onder geen 
enkele omstandigheid aangemerkt zal kunnen 
worden als een maatschap, omdat hierover geen 
duidelijke rechtspraak bestaat. 
 
 
Geen toezicht door Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) 
Omdat geen vergunning nodig is, staat het fonds 
niet onder toezicht van de AFM en behoeft het 
prospectus niet te voldoen aan de vereisten van 
de Wet financieel toezicht en het Besluit Gedrags- 
toezicht financiële ondernemingen. Wel is 

nagestreefd hier zoveel mogelijk aan te voldoen 
ter bescherming van en ten behoeve van de 
duidelijkheid voor de zowel de belegger als de 
beheerder. 
 
Persoonlijke a fhankelijk heid va n beheerd er 
Het fonds is voor het beheer van haar portefeuille 
en de uitvoering van haar overige taken volledig 
afhankelijk van de beheerder. Enig bestuurder van 
de beheerder is de heer M.P.C. van Haren. De heer 
Van Haren is tevens bestuurder van de bewaarder. 
Ingeval de heer Van Haren, om wat voor reden dan 
ook, niet meer in staat is om activiteiten ten 
behoeve van het fonds te verrichten zou dat 
ongunstige gevolgen voor het fonds kunnen 
hebben. In een dergelijk geval zal de 
administrateur binnen twee weken nadat deze 
situatie is ontstaan een vergadering van 
participanten bijeenroepen. In die vergadering zal 
op basis van door de administrateur ontwikkelde 
voorstellen worden besloten over beëindiging of, al 
dan niet in gewijzigde opzet, voortzetting va n het 
fonds. In de tussentijd zal de administrateur naar 
beste kunnen maatregelen treffen ter bescherming 
van de belangen van de participanten. 
 
 
In bovenstaande opsomming wordt slechts 
een aantal van de voornaamste risico's 
genoemd. Deze opsomming is derhalve niet 
uitputtend. 
 
4.DE BEHEERDER 

 

De beheerder 
De beheerder van het fonds is Beheerder Bewaarbedrijf 
EBC Plus B.V. De beheerder is voor onbepaalde tijd 
opgericht op 19 maart 2015 en ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 62904612. De volledige tekst van de statuten 
ligt ter inzage ten kantore van de beheerder en wordt 
op verzoek kosteloos toegezonden aan participanten. 

 

Taken en bevoegdheden 
De taken en bevoegdheden van de beheerder 
blijken uit de voorwaarden van beheer en 
bewaring. De belangrijkste zijn: 
 Het bepalen en uitvoeren van het beleggingsbeleid. 

De beheerder neemt de beslissingen over de 
beleggingsactiviteiten van het fonds. Deze taak zal, 
deels of geheel, worden gedelegeerd aan de 
adviseur: 

 Het (doen) voeren van de administratie van het 
fonds; 

 Het er op toezien dat de netto vermogenswaarde 
juist en tijdig wordt vastgesteld; 

 Het er zorg voor dragen dat het fonds voldoet aan 
de toepasselijke regelgeving; 

 Het bewaken van het belang van de participanten. 
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De directie van de beheerder 
De directie van de beheerder bestaat uit M.P.C. van 
Haren. 
 
5.  BEWAARDER 
 
De bewaarder van het fonds is Stichting Bewaarbedrijf 
EBC Plus. Zij is opgericht in Breda op 19 maart 2015 
en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Breda 
onder nummer 62904612. De onderneming is opgericht 
voor onbepaalde tijd. 
 
De beleggingen van het fonds worden gehouden door de 
bewaarder, op eigen naam, maar voor rekening en 
risico van het fonds. Stichting Bewaarbedrijf EBC Plus 
heeft als enige statutaire doelstelling het vervullen van 
de functie van bewaarder als bedoeld in de Wft. 
 
De bewaarder dient de belangen van de participanten te 
behartigen. Hiertoe controleert zij maandelijks achteraf 
of de beheerder en/of adviseur het beleggingsbeleid 
uitvoert conform hetgeen in het prospectus gesteld is. 
Indien de bewaarder constateert dat niet is voldaan aan 
de regelmatige uitoefening van de beheersfunctie, dan 
wel niet i s voldaan aan de voorwaarden van het fonds, 
dan is de beheerder en / of adviseur verplicht de 
transactie op eigen kosten ongedaan te maken. 
 
De bewaarder ziet er maandelijks achteraf op toe of de 
kosten die bij het fonds in rekening zijn gebracht 
conform het prospectus zijn. 
 
De bewaarder dient vast te stellen dat de activa van het 
fonds op naam van de bewaarder staan. 
 
Aansprakelijkheid bewaarder 
De bewaarder is ten opzichte van het fonds en de 
participanten aansprakelijk voor door participanten 
geleden schade, indien en voor zover die schade het 
gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige 
nakoming van zijn verplichtingen, ook wanneer de 
bewaarder de bij hem in bewaring gegeven activa 
geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd. 
 
Verplichtingen van de bewaarder 
De verplichtingen van de bewaarder zijn vastgelegd in 
de voorwaarden van Beheer en Bewaring (Bijlage I 
van dit prospectus, artikel 4). 
 
6. DE ADMINISTRATEUR 
 
De Beheerder heeft CONFIDON Breda B.V. benoemd als 
Administrateur van het Fonds. Op grond van de tussen de 
Administrateur en de Beheerder gesloten 
administratieovereenkomst is de Administrateur onder 
supervisie van de Beheerder, verantwoordelijk voor: 
 het communiceren met Participanten; 
 het onderhouden van het register van Participanten; 
 de administratieve verwerking van uitgifte en inkoop 

van Participaties; 
 het voorbereiden van en het voeren van de 

beleggingsadministratie en de financiële 

administratie van het Fonds; 
 het periodiek berekenen van de Netto 

Vermogenswaarde van het Fonds en van de 
Participaties; 

 het opstellen van de jaarrekening van het Fonds; 
 het uitbetalen van vergoedingen en onkosten. 
 
De Administrateur zal op geen enkele wijze en in geen 
enkel geval op (de juistheid van) enige 
investeringsbeslissing en de invloed hiervan op de 
prestaties van het Fonds toezien. 
 
Het bestuur van de Administrateur bestaat uit Jacco van 
Herwaarden en Wim Sevink. 
 
De Beheerder zal de Administrateur vrijwaren voor enige 
vorm van verlies, schade, kosten, (daaronder begrepen 
maar daartoe niet beperkt, kosten van juridische bijstand) 
en aansprakelijkheid (“de Schade”) en onkosten die de 
Administrateur lijdt bij de uitvoering van haar 
verplichtingen uit hoofde van haar benoeming door de 
Beheerder behalve voor zover de Schade het directe 
gevolg is van fraude, opzet of grove schuld van de zijde 
van de Administrateur of anderszins aan de 
Administrateur kan worden toegerekend. De vrijwaring 
door de Beheerder wordt gedaan uit hoofde  van het 
Fonds en de Beheerder is gerechtigd om de kosten 
hiervan ten laste te brengen van het Fonds. De 
aansprakelijkheid van de Administrateur voor schade die 
wel aan de Administrateur kan worden toegerekend, is 
beperkt in de administratieovereenkomst tussen 
Beheerder en Administrateur. 
 
 
7. REGISTER V A N PARTICIPANTEN 
 
Register va n participanten 
De participanten en de uitgegeven participaties 
worden geregistreerd in het register van participanten. 
Dit register wordt bijgehouden door de beheerder. 
E lke participant krijgt een bewijs van inschrijving 
toegestuurd. 
 
Fracties 
Doordat toetreding door middel van storting in euro's 
plaatsvindt, kunnen tevens fracties van participaties 
worden uitgegeven (tot ten hoogste vier decimalen). 
 
8. VASTSTELLING VAN DE NETTO 
VERMOGENSWAARDE PER PARTICIPATIE 
 
Maandelijkse vaststelling door de beheerd er 
De netto vermogenswaarde en de netto 
vermogenswaarde per participatie in euro's worden 
maandelijks per de laatste werkdag van de 
voorgaande maand, vastgesteld door de beheerder. 
Dit geschiedt door de waarde van de activa, inclusief 
saldo van baten en lasten, verminderd met de 
verplichtingen, te delen door het aantal uitstaande 
participaties. Bij de vaststelling van deze waarde zal 
rekening worden gehouden met vooruitbetaalde kosten, 
verschuldigde (maar nog niet betaalde) kosten en nog te 
ontvangen rente. De beheerskosten worden iedere 
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maand afgerekend. Binnen tien werkdagen na 
vaststelling wordt de netto-vermogenswaarde van het 
fonds als vanaf die datum gepubliceerd. 
 
Waardering effecten, andere activa en passiva  
De waardering van activa en passiva vindt plaats tegen in 
het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar geachte 
waarderingsgrondslagen. 
 
Bepaling resultaat 
Het resultaat wordt bepaald door gerealiseerde en niet-
gerealiseerde koersresultaten die betrekking hebben op 
beleggingen evenals de rente over die maand, te 
verminderen met de aan die maand toe te rekenen kosten. 
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode 
waarop zij betrekking hebben. 
 
Opschorting vaststelling netto vermogenswaarde 
De beheerder kan de vaststelling van de netto 
vermogenswaarde tijdelijk opschorten als er naar de 
mening van de beheerder of administrateur met 
onvoldoende zekerheid een netto vermogenswaarde kan 
worden vastgesteld. 
 
Compensatie participanten ingeval van onjuiste 
berekening netto vermogenswaarde  
Indien wordt geconstateerd dat de netto 
vermogenswaarde niet-juist is vastgesteld, dan zal de 
beheerder gedupeerde toegetreden of uitgetreden 
participanten, respectievelijk het fonds (de zittende 
participanten) compenseren voor 
daadwerkelijk geleden schade als: 
de schade niet het gevolg is van overmacht maar te wijten 
is aan een door de beheerder of de bewaarder gemaakte 
fout;het verschil tussen de juiste en gehanteerde netto 
vermogenswaarde meer bedraagt dan 2%; 
de fout niet eerder dateert dan drie maanden voor de 
constatering. 
De beheerder zal gerechtigd zijn van uitgetreden 
participanten die (achteraf gezien) een te hoge inkoopprijs 
hebben ontvangen het door hen te veel ontvangen bedrag 
terug te vorderen. 
 
9. U ITGIFTE VAN PARTICIPATI ES 
 
Minimum participatie 
Het minimum bedrag waarvoor geparticipeerd kan 
worden is EUR 5.000. De beheerder kan lagere 
stortingen toestaan. 
 
Uitgifte 
Het fonds zal op iedere transactiedag participaties 
uitgeven tegen de netto vermogenswaarde per participat 
ie op de laatste daaraan voorafgaande werkdag (de 
"participatiewaarde''), plus kosten, zoals beschreven in 
paragraaf 13, vergoedingen en kosten. De beheerder 
betaalt uit de door hem bij uitgifte ontvangen vergoeding 
de aan derden (waaronder eventueel ook participanten) 
verschuldigde aanbrengvergoedingen of retourprovisies. 
 
Opschorting of weigering uitgifte 
Indien een verzoek om uitgifte of het participatiebedrag 
niet tijdig voor een transactiedag is ontvangen, zal de 
uitgifte worden opgeschort tot de volgende transactiedag. 

Niettemin is de beheerder in dat geval gerechtigd, maar 
niet verplicht, de uitgifte van participaties op de beoogde 
transactiedag plaats te laten vinden indien zowel het 
verzoek om uitgifte als het participatiebedrag voor die 
transactiedag zijn ontvangen. Voorts kan de beheerder 
verzoeken om uitgifte geheel of gedeeltelijk te weigeren of 
op te schorten indien: 
a. De beheerder de berekening van de netto 

vermogenswaarde heeft opgeschort; 
b. De beheerder van mening is dat uitgifte strijdig zou 

zijn met een wettelijke bepaling; 
c. De toepassing van de wettelijk vereiste "Know Your 

Customer" procedure daar naar het oordeel van de 
beheerder aanleiding voor geeft; 

d. De beheerder van mening is dat (i) in redelijkheid kan 
worden verwacht dat toekenning van participatie(s) 
tot gevolg zal hebben dat de belangen van de 
bestaande participanten onevenredig worden 
geschaad: of (ii) belegging van het door toekenning 
van participaties te ontvangen bedrag, gelet op 
marktomstandigheden, onverantwoord of onmogelijk 
is. Verder is de beheerder te allen tijde gerechtigd 
om in individuele gevallen. zonder opgaaf van reden, 
een verzoek om uitgifte te weigeren. In geval van 
weigering van uitgifte doet de beheerder daarvan 
binnen een redelijke termijn mededeling aan de 
betreffende (rechts)persoon en de eventueel reeds 
ontvangen gelden worden in dat geval per 
ommegaande geretourneerd. 

 
Staken uitgifte vanwege omvang fonds 
Indien de beheerder van oordeel is dat een verdere 
vergroting van de omvang van het fonds zal leiden tot een 
verminderd rendement of een ongewenst hoge 
liquiditeitsbehoefte kan de beheerder besluiten verzoeken 
om uitgifte van participaties te weigeren voor een door de 
beheerder te bepalen periode 
 
10. INKOOP VAN PARTICIPATIES 
 
Inkoop 
Tenzij inkoop is opgeschort (zie hierna onder "Opschorting 
inkoop") zal het fonds per iedere transactiedag 
participaties inkopen tegen de netto vermogenswaarde 
per participatie per de laatste daaraan voorafgaande 
werkdag (‘’de inkoopwaarde"), zoals beschreven in 
paragraaf 13. 
 
Verzoek tot inkoop (uiterlijk 10 dagen voor 
transactiedatum), formulier 
Een verzoek tot inkoop dient de beheerder uiterlijk tien 
werkdagen voorafgaande aan de gewenste 
transactiedatum te hebben bereikt.  
 
Eenzijdig besluit beheerder tot inkoop 
De beheerder kan eenzijdig tot inkoop van alle door een 
participant gehouden participaties besluiten ingeval van 
enig handelen door die participant in strijd met wettelijke 
bepalingen of de bepalingen van het prospectus of de 
voorwaarden van Beheer en Bewaring dan wel indien, 
gelet op het belang van het fonds, voortzetting van de 
relatie in redelijkheid niet van de beheerder gevraagd kan 
worden. 



   

11 Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V. – ProActive Trading Fund – Alle Rechten voorbehouden 

 

Betaling inkoopprijs 
De inkoopprijs zal binnen tien werkdagen na inkoop aan 
de desbetreffende participant worden uitbetaald, op de bij 
de bewaarder bekende rekening. 

Opschorting inkoop 
De beheerder kan inwilliging van verzoeken tot inkoop 
opschorten indien: 
a) De beheerder de berekening van de netto 

vermogenswaarde heeft opgeschort; 
b) de beheerder van mening is dat inkoop strijdig 

zou zijn met een wettelijke bepaling; 
c) De beheerder van mening is dat zich een 

omstandigheid voordoet waarbij in redelijkheid 
verwacht kan worden dat voortzetting van de inkoop 
van participaties tot gevolg kan hebben dat de 
belangen van de meerderheid van de bestaande 
participanten onevenredig worden geschaad. Een 
dergelijke omstandigheid kan zijn dat de voor inkoop 
benodigde verkoop van beleggingen, gelet op de 
marktomstandigheden, onverantwoord of onmogelijk 
is; of als een besluit tot liquidatie van het fonds is 
genomen. 

 
 
11. VERGOEDINGEN EN KOSTEN 
 
Vergoedingen ten gunste van de beheerder 
 
De vergoedingen ten gunste van de beheerder worden per 
klasse gespecificeerd in de desbetreffende bijlage van dit 
prospectus. 
 
Overige kost en en vergoedingen 
 
Alle met de fondsactiviteiten samenhangende kosten 
worden ten laste van het fondsresultaat gebracht. Hierbij 
kan gedacht worden aan de volgende kosten, welke 
opsomming echter niet uitputtend is: 
 Personeelskosten; 
 Transactiekosten 
 Bewaarloon 
 Bewaarvergoeding 
 Administratievergoeding 
 Kosten toezichthouder 
 Juridisch advieskosten 
 Fiscaal advieskosten 
 Notariskosten 
 Reiskosten 
 Kosten van het opstellen en onderhouden van 

fondsdocumentatie zoals dit prospectus 
 Accountantskosten 
 Kosten van huisvesting 
 Kosten van IT en datasystemen; 
 Researchkosten 
 Marketingkosten 
 Kosten samenhangend met het oproepen en houden 

van participantenvergaderingen; 
 Alle overige kosten die nodig zijn voor het naar 

behoren functioneren van de beheerder. 
 
Indien derden ingeschakeld worden voor de bewaring, 

fondsadministratie, accountantscontrole van de 
jaarrekening, marketing, etc. zullen aan deze 
marktconforme vergoedingen worden betaald en ten laste 
van het fondsresultaat worden gebracht, zulks volledig ter 
beoordeling van de beheerder. De betaalde bedragen 
zullen in de jaarrekening worden verantwoord.  
 
 
12. FISCALE ASPECTEN 
 
De hieronder gegeven samenvatting van bepaalde 
Nederlandse fiscale gevolgen is gebaseerd op de 
wetgeving en jurisprudentie zoals van kracht op de datum 
van deze Prospectus en is onderhevig aan veranderingen 
in de wet, de wetsuitleg en de wetstoepassing. Deze 
veranderingen kunnen optreden met terugwerkende 
kracht.  
 
De hieronder gegeven samenvatting bedoelt geen 
volledige beschrijving te geven van alle fiscale 
overwegingen die relevant zijn voor een Participant, noch 
is deze samenvatting bedoeld om een behandeling te 
geven van de fiscale consequenties voor alle 
verschillende soorten Participanten. Participanten wordt 
derhalve aangeraden om de fiscale gevolgen van 
deelname in het Fonds met hun eigen belastingadviseur te 
bespreken.  
 
Het Fonds 
Participaties kunnen uitsluitend aan het Fonds worden 
verkocht of aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn 
worden overgedragen. Daardoor wordt het Fonds als 
“fiscaal transparant” aangemerkt. Dit betekent dat het 
Fonds zelf niet belastingplichtig is voor de 
vennootschapsbelasting, maar dat de behaalde resultaten 
rechtstreeks worden toegerekend aan de achterliggende 
Participanten en bij hen in de belastingheffing worden 
betrokken.  
 
De opzet en structuur van het Fonds voldoen aan de 
voorwaarden voor fiscale transparantie en waar nodig is in 
het Prospectus en de Voorwaarden van Beheer en 
Bewaring rekening gehouden met bovengenoemde 
voorwaarden. 
 
De fiscale transparantie van het Fonds impliceert dat 
geheven bronheffingen, zoals ingehouden 
dividendbelastingen op betaalde uitkeringen aan het 
Fonds, niet voor verrekening door het Fonds in 
aanmerking kunnen komen. Het Fonds kan geen beroep 
doen op belastingverdragen die Nederland heeft 
afgesloten. In beginsel zou een Participant, afhankelijk 
van de individuele situatie en het vestigingsland van het 
fonds waarin belegd wordt, mogelijk aanspraak kunnen 
maken op toepassing van een belastingverdrag c.q. 
verrekening van bronheffingen. De Administrateur zal op 
de jaaropgave aan de Participant de voor verrekening in 
aanmerking komende bedragen vermelden. 
 
De fiscale behandeling van de beleggingen van het Fonds 
zal mede afhankelijk zijn van de fiscale wetgeving van de 
landen waarin beleggingen zullen worden aangehouden. 
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De Participanten 
 
Inkomstenbelasting 
De Participaties gehouden door in Nederland woonachtige 
particuliere Participanten worden in de regel belast in box 
3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Hierbij wordt 
ervanuit gegaan dat de Participaties niet gerekend 
(behoeven te) worden tot een ondernemingsvermogen en 
dat met betrekking tot de Participaties geen resultaat uit 
overige werkzaamheden wordt behaald. Binnen box 3 
wordt het vermogen belast met toepassing van de 
zogenaamde vermogensrendementsheffing. De werkelijk 
ontvangen rente, dividenden of vermogenswinsten zijn 
fiscaal niet van belang. 
 
De vermogensrendementsheffing is jaarlijks verschuldigd 
over een forfaitair rendement van de waarde van de 
bezittingen minus de schulden op 1 januari, rekening 
houdend met bepaalde vrijstellingen en verminderd met 
het heffingsvrije vermogen en eventuele toeslagen op het 
heffingsvrije vermogen (de zogenaamde grondslag sparen 
en beleggen). Bij de belastingheffing wordt ervanuit 
gegaan dat er een hoger rendement wordt behaald naar 
mate de grondslag sparen en beleggen hoger is. Er 
gelden daarom meerdere schijven waarbij het aan te 
houden forfaitaire rendement oploopt. Over het totale 
forfaitaire rendement is 30% inkomstenbelasting 
verschuldigd. De actuele schijven en aan te houden 
forfaitaire rendementen worden vermeld op de website 
van de Nederlandse Belastingdienst 
(www.belastingdienst.nl). 
 
Indien de Participaties gerekend (dienen te) worden tot 
een ondernemingsvermogen of dat met betrekking tot de 
Participaties resultaat uit overige werkzaamheden wordt 
behaald, is het daadwerkelijk gerealiseerde inkomen 
onderworpen aan de heffing van inkomstenbelasting. 
 
Vennootschapsbelasting 
Indien de Participaties behoren tot het 
ondernemingsvermogen van een in Nederland gevestigde 
entiteit die onderworpen is aan Nederlandse 
vennootschapsbelasting, wordt de Participant belast op 
basis van de voor hem geldende fiscale regels. 
 
Schenkings- en successierechten 
Mogelijk zullen in Nederland schenkingsrechten en 
successierechten verschuldigd zijn ter zake van een 
schenking respectievelijk nalatenschap van de 
Participaties indien de schenker dan wel overledene die 
de Participaties in bezit heeft of had in Nederland 
woonachtig is of was, dan wel geacht wordt of werd te zijn. 
 
Buiten Nederland wonende of gevestigde Participanten  
Inkomsten uit of vermogenswinsten behaald door buiten 
Nederland gevestigde Participanten zullen in het 
algemeen niet onderworpen zijn aan Nederlandse 
inkomsten- of vennootschapsbelasting, tenzij er een 
specifieke verbondenheid met Nederland is, zoals een 
(deel van een) onderneming die wordt gedreven met 
behulp van een vaste inrichting in Nederland. Het kan niet 
worden uitgesloten dat een vaste inrichting aanwezig 
wordt geacht indien een Participant Participaties houdt in 
het kader van een onderneming. 

 
Alleen ten gevolge van het houden van participatie, zal 
een Participant geen inwoner worden, of geacht worden 
inwoner te zijn, van Nederland. 
 
Voorbehoud 
Deze informatie is een algemene aanbeveling die de 
meeste Participanten zullen kunnen toepassen. Bij twijfel 
of onduidelijkheden kan een Participant het beste contact 
opnemen met een (belasting)adviseur of de 
Belastingdienst. 
 
Jaaropgave 
Na afloop van ieder kalenderjaar ontvangt elke participant 
binnen twee maanden een opgave van de Administrateur 
met de gegevens die relevant zijn voor de 
belastingaangifte. Het juist en volledig invullen van de 
belastingaangifte is de verantwoordelijkheid van elke 
Participant. 
 
12. DUUR VA N HET FONDS, BE ËI N DI G ING 
EN VER EFFEN ING 
 
Duur van het fonds, uittredingsmogelijkheid Het fonds 
is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Beëindiging en vereffenin g 
De beheerder en de bewaarder kunnen tezamen 
beslissen tot liquidatie van het fonds. Het liquidatiesaldo 
komt toe aan de participanten, naar rato van het aantal 
gehouden participaties. De beheerder draagt zorg voor 
de vereffening van het fonds en legt daarvan rekening en 
verantwoording af aan de participanten, alvorens tot 
uitkering over te gaan. 

 

13. VERSLAGLEGGING EN 
INFORMATIEVERSTREKKING 
 
Prospectus 
Aan elke participant zal op verzoek kosteloos een 
afschrift van het prospectus (met de bijlagen) worden 
verstrekt. 
 
Jaarv erslag 
Het boekjaar van het fonds loopt van 1 januari tot en met 
31 december . Het jaarverslag zal luiden in euro's en zal 
worden gepubliceerd binnen zes maanden na afloop 
van het boekjaar.  
 
 
14. W ET OP HET FINANCI EEL TOEZICHT 
 
Geen Wft-vergunning 
Het fonds beschikt niet over een vergunning als 
bedoeld in de Wet financieel toezicht omdat het fonds 
gebruik maakt van de Vrijstellingsregeling Wft. Het 
fonds zal minder dan 149 beleggers worden 
aangeboden. 
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15. OVERIGE GEGEVENS 
 
Wijziging voorwaarden 
Indien nodig geacht is de beheerder ten allen tijde 
gerechtigd de voorwaarden te wijzigen ten nadele van de 
participanten, ook indien inkoop is opgeschort, zodat de 
participanten niet kunnen uittreden. 
 
Verklaring van de beheerder 
Uitsluitend de beheerder van het fonds is verantwoorde 
lijk voor de inhoud van het prospectus. De in het 
prospectus  opgenomen gegevens zijn, voor zover aan 
de beheerder redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn, 
in overeenstem m ing met de werkelijkheid. Er zijn geen 
gegevens weggelaten waarvan de melding de strekking 
van het prospectus zou wijzigen . 
 
Breda. 21 februari 2019 
Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V. 
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BIJLAGE I - VOORWAARDEN VAN BEHEER EN 
BEWARING  
 
Artikel I - Begripsomschrijving. 
1.1 ln deze Voorwaarden van Beheer en Bewaring hebben 
de volgende begrippen de hierna omschreven beteken is, 
tenzij uitdrukkelijk anders blijkt: 
Administrateur: degene die belast is met de 
administratie van het fonds; 
Adviseur: degene aan wie het bepalen en uitvoeren van 
het beleggingsbeleid is uitbesteed; 
Beheer: het voor rekening en risico van de 
participanten beheren van het fonds; 
Beheerder: degene die belast is met het beheer van het 
fonds; 
Bewaarder: degene die belast is met de bewaring van het 
fonds; 
Bewaring: het voor rekening en risico van de 
participanten voor de participanten ten titel van bewaring 
houden en verkrijgen van het fonds; 
Fonds: het vermogen waarin ter collectieve belegging 
gevraagde of verkregen effecten, gelden of andere 
goederen zijn of worden opgenomen teneinde de 
Participanten in de opbrengst daarvan te doen delen; 
Inkoop van participaties: verkrijging van participaties 
door de bewaarder ten titel van koop;  
Jaarverslag: het in artikel 15.2 omschreven jaarverslag: 
Netto vermogenswaarde: de som van de waarde 
van de tot het fonds behorende goederen verminderd met 
de tot het fonds behorende verplichtingen waaronder 
begrepen eventuele 
belastingen en de kosten van beheer, bewaring en 
administratie en de overige kosten die ten laste van het 
fonds komen, uitgedrukt in euro’s. 
Netto vermogenswaarde per participatie: de 
waarde van een participatie uitgedrukt in euro zijnde de 
netto vermogenswaarde gedeeld door het aantal 
uitstaande participaties; 
Overdracht van participaties: overdracht van 
participaties ten titel van koop of onder algemene titel ; 
Participanten: houders van een of meer 
participaties; 
Participaties: de rechten van deelneming in het fonds; 
Prospectus: het prospectus d.d. 19-3-2015 
van het ProActive Trading Fund. waarvan deze 
voorwaarden  deel uitmaken; 
Register van participanten: het in artikel 8.2 
omschreven register; 
Vergadering van participanten: de vergadering van 
participanten als bedoeld in artikel I 6; 
Uitgifte van participaties: uitgifte van participaties ten 
titel van koop; 
Waarde van een participatie: de waarde van een 
participatie uitgedrukt in euro zijnde de waarde van het 
fonds gedeeld door het aantal uitstaande participaties; 
Waarde van het fonds: de som van de waarde van de tot 
het fonds behorende goederen verminderd met de tot het 
fonds behorende verplichtingen, waaronder begrepen 
eventuele belastingen en de kosten van bewaring, beheer 
en de overige kosten die ten laste van het fonds komen, 
uitgedrukt in euro’s. 
Werkdag: een dag waarop internationale beurzen 
geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van 

effectentransacties en die tevens een werkdag is voor de 
beheerder en de bewaarder. 
Wft: De Wet op het financieel toezicht, zoals deze van tijd 
tot tijd geldt of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke 
regeling. 
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in 
artikel 1.1 is omschreven in het meervoud, met 
dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde 
beschrijving, in het enkelvoud de betekenis als in artikel 
1.1 omschreven. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft 
een begrip dat in artikel 1.1 is omschreven in het 
enkelvoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de 
vermelde omschrijving, in het meervoud de betekenis als 
in artikel 1.1 omschreven. 
 
Artikel 2 – Naam. Duur 
2.1 Het fonds draagt de naam ‘’ProActive Trading Fund’’. 
2.2 Het fonds is gevormd voor onbepaalde tijd. 
 
Artikel 3 – Aard, Doel, Fiscale Status 
3.1 Het beheer en de bewaring van het fonds geschieden 
onder de in deze overeenkomst neergelegde 
Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Deze 
Voorwaarden van Beheer en Bewaring en hetgeen ter 
uitvoering hiervan geschiedt, vormen geen maatschap, 
vennootschap onder firma of commanditaire 
vennootschap of openbare stille vennootschap als 
bedoeld in (het wetsvoorstel 28746 van) Titel 
13(vennootschap) Boek 7 Burgerlijk Wetboek. 
3.2 Goederen die tot het fonds behoren, worden collectief 
belegd volgens een door de beheerder te bepalen 
beleggingsbeleid, teneinde de participanten in de opbrengt 
van de beleggingen te doen delen. 
3.3 Het fonds is fiscaal transparant. 
 
Artikel 4 – Bewaring 
4.1 De bewaarder is juridisch eigenaar van alle goederen 
die tot het fonds behoren. 
4.2 Alle goederen die deel uitmaken of deel gaan 
uitmaken van het fonds zijn, respectievelijk worden, ten 
titel van bewaring verkregen door de bewaarder ten 
behoeve van de participanten. De bewaarder treedt bij de 
uitvoering van zijn taken als bewaarder uitsluitend op in 
het belang van de participanten. Over de goederen die tot 
het fonds behoren, zal de bewaarder alleen tezamen met 
de beheerder beschikken. De bewaarder zal de goederen 
die tot het fonds behoren slechts afgeven tegen ontvangst 
van een verklaring van de beheerder waaruit blijkt dat de 
afgifte wordt verlangd in verband met de regelmatige 
uitoefening van het beheer. 
4.3 Verplichtingen die deel uitmaken of deel gaan 
uitmaken van het fonds zijn, respectievelijk worden, 
aangegaan op naam van de bewaarder, waarbij 
uitdrukkelijk wordt vermeld dat de bewaarder optreedt in 
zijn hoedanigheid van bewaarder. De bewaarder kan de 
participanten niet vertegenwoordigen. 
4.4 De bewaarder is jegens de participanten 
aansprakelijk voor door hen geleden schade, voor zover 
de schade het gevolg is van verwijtbare niet- nakoming of 
gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen. Dit geldt ook 
wanneer de bewaarder één of meerdere van zijn taken als 
bewaarder geheel of ten dele aan een derde heeft toe 
vertrouwd. 
4.5 De bewaarder is bevoegd zijn taken uit hoofde van 
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deze Voorwaarden van Beheer en Bewaring te delegeren 
aan één of meerdere derden, niet zijnde de beheerder. 
4.6 De bewaarder dient de aanwijzingen van de 
beheerder uit te voeren, tenzij deze in strijd zijn met de 
relevante wet- en regelgeving, het prospectus of de 
Voorwaarden van Beheer en Bewaring. 
4.7 De bewaarder verstrekt een volmacht aan de 
beheerder om te beschikken over de in bewaring gegeven 
activa mits in overeenstemming met de voorwaarden van 
de beleggingsinstelling is gehandeld. Voorafgaande 
toetsing door de bewaarder geschiedt op initiatief van de 
beheerder. Indien de bewaarder bij uitoefening van de 
taken. constateert dat niet conform het bepaalde in de 
relevante wet- en regelgeving, het prospectus en de 
Voorwaarden van Beheer en Bewaring is gehandeld, kan 
de bewaarder, indien mogelijk, de beheerder en/of de 
adviseur verzoeken, met het oog op het behartigen van de 
belangen van de 
participanten, de transactie(s) ongedaan te maken op 
kostenneutrale basis voor het fonds. 
4.8 De bewaarder zal toetsten of de kosten die bij het 
fonds in rekening zijn gebracht conform het prospectus 
zijn 
4.9 De bewaarder zal vaststellen dat de activa van 
het fonds op naam van de bewaarder staan. 
 
Artikel 5 - Beheer en beleggingen. 
5.1 De beheerder is belast met het beheer, waaronder 
mede is begrepen het beleggen van de goederen die 
behoren tot het fonds, het aangaan van verplichtingen ten 
laste van het fonds, alsmede de administratie van het 
fonds en het verrichten van alle overige handelingen ten 
behoeve van het fonds, alles met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 3.2, artikel 4.1 tot en met 4.3 en 
hetgeen overigens in deze Voorwaarden van Beheer en 
Bewaring is bepaald. De bewaarder verstrekt hierbij aan 
de beheerder voor zover van toepassing volmacht voor 
het verrichten van de in dit lid bedoelde handelingen. De 
beheerder treedt bij het beheren uitsluitend in het belang 
van de participanten op. 
5.2 De beheerder heeft het recht ten aanzien van de 
effecten die behoren tot het fonds, de aan die effecten 
verbonden rechten (waaronder het stemrecht) uit te 
oefenen. De beheerder zal zich hierbij laten leiden door 
het belang van de gezamenlijke participanten. 
5 3 De beheerder is jegens de participanten slechts 
aansprakelijk voor de door hen geleden schade, voor 
zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld 
van de beheerder. 
5.4 De beheerder heeft recht op een vergoeding ten laste 
van het fonds zoals omschreven in het prospectus. 
5.5 De beheerder is bevoegd een gedeelte van zijn taken 
uit hoofde van deze Voorwaarden van Beheer en 
Bewaring te delegeren aan één of meerdere derden. 
 
Artikel 6 - Het fonds. 
6.1 Het fonds wordt gevormd door stortingen ter 
verkrijging van participaties, door opbrengsten van 
goederen die behoren tot het fonds, door vorming en 
toeneming van de schulden en door vorming, toeneming 
en toepassing van eventuele voorzieningen en 
reserveringen. 
Artikel 7- Rechten en verplichtingen va n 

participanten. 
7.1 De participanten zijn economisch tot het fonds 
gerechtigd naar verhouding van het aantal participaties 
dat een participant houdt. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 7.2 komen, in de verhouding bedoeld in de vorige 
zin, alle voor- en nadelen. die economisch aan het fonds 
zijn verbonden. ten gunste respectievelijk ten laste van de 
participanten. 
7.2 Participanten zijn niet aansprakelijk voor de 
verplichtingen van de beheerder en de bewaarder en 
dragen niet verder in de verliezen van het fonds dan tot 
het bedrag dat in het fonds is ingebracht als 
tegenprestatie voor de participaties die door een 
participant worden gehouden. 
 
Artikel 8- Register va n participanten . 
8.1 Participaties vertegenwoordigen de gerechtigdheid tot 
het fonds dat door de beheerder wordt beheerd in 
overeenstemming met een beleid zoals omschreven in het 
prospectus. De participaties luiden op naam. 
8 2 De beheerder houdt een register van 
participanten in elektronische of andere door de 
beheerder te bepalen vorm, waarin de namen en 
adressen van de participanten zijn opgenomen, 
zoals van tijd tot tijd gewijzigd, onder vermelding 
van het aantal door hen gehouden participaties en 
de datum waarop -en de netto vermogenswaarde 
per participatie waartegen – de betreffende 
participaties zijn verkregen alsmede het aantal 
participaties dat van tijd tot tijd door het fonds is 
ingekocht t en de datum waarop- en de netto 
vermogenswaarde per participatie waartegen dat 
heeft plaatsgevonden, alsmede het 
bankrekeningnummer van de participant (bij een 
kredietinstelling gevestigd in een (lid)staat als 
bedoeld in artikel 4 van de Wet identifica t ie bij 
dienstverlening 1993), waarop hij betalingen van 
het fonds wenst te ontvangen. Het aantal door 
een participant gehouden participaties wordt 
berekend tot op vier decimalen nauwkeurig. Een 
participant zal iedere wijziging in de hiervoor 
bedoelde gegevens onmiddellijk aan de 
beheerder doorgeven. Betaling van gelden uit 
hoofde van deze Voorwaarden van Beheer en 
Bewaring door het fonds op de in het Register van 
participanten vermelde bankrekening, bevrijdt het 
fonds en de partic ipant verleent het fonds hiervoor 
bij voorbaat kwijting. 
8.3 Het register van participanten wordt 
geactualiseerd door de beheerder na iedere 
uitgifte, overdracht en inkoop van participaties. 
8.4 Een participant kan kosteloos een 
gedagtekend exemplaar van het register van 
participanten opvragen bij de beheerder, doch 
uitsluitend voor zover het zijn eigen inschrijving 
betreft. 
 

  



   

16 Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V. – ProActive Trading Fund – Alle Rechten voorbehouden 

 

Artikel 9- Vaststelling va n de waarde van het 
fonds en van de waarde van een participatie. 

De beheerder stelt op de dagen zoals bepaald in het 
prospectus de netto vermogenswaarde alsmede de netto 
vermogenswaarde per participatie vast.                          
De beheerder kan besluiten om de bepaling van de netto 
vermogenswaarde en de netto vermogenswaarde per 
participatie op te schorten in verband met omstandigheden 
die een (adequate) bepaling daarvan belemmeren, zoals 
vermeld in het prospectus.De beheerder zal de netto 
vermogenswaarde en de netto vermogenswaarde per 
participatie niet vaststellen indien een besluit tot opheffing 
van het fonds is genomen. 

9. 4 De waarde van de vermogensbestanddelen van het 
fonds en het resultaat worden vastgesteld op de wijze 
zoals vermeld in het prospectus. 

 
Artikel 10- Uitgifte va n participaties. 
I 0.1 De uitgifte van participaties vindt slechts plaats op de 
dagen, wijze en onder de voorwaarden zoals bepaald in 
het prospectus. De beheerder is gerechtigd aanvullende 
voorwaarden te stellen voor uitgifte van participaties . 
I 0.2 De beheerder heeft het recht te besluiten de uitgifte 
van participaties geheel of gedeeltelijk te weigeren of op 
te schorten in de gevallen zoals beschreven in het 
prospectus. Van een besluit als hiervoor bedoeld doet de 
beheerder binnen een redelijke termijn mededeling aan 
de desbetreffende (rechts)personen van het besluit tot 
opschorting als hiervoor bedoeld in het vorige lid. 
I 0.3 Het aantal participaties dat op verzoek van een 
participant wordt uitgegeven, is gelijk aan het bedrag 
waarvoor uitgifte van participaties wordt verzocht, gedeeld 
door de op de dag van uitgifte van participaties geldende 
netto vermogenswaarde per participatie verminderd met 
de door de beheerder vast te stellen kosten. 
10.4 Uitgifte van participaties vindt plaats door 
inschrijving in het register van participanten door de 
beheerder. 
 

Artikel 11 - Overdracht van participaties. 
Gemeenschap. 
11.1 Overdracht van participaties door 
participanten aan anderen dan aan het fonds is niet 
mogelijk tenzij dit geschiedt aan bloed - en aanverwanten 
in de rechte lijn in het kader van de afwikkeling van een 
nalatenschap . 
 

Artikel 12- Inkoop va n participaties. 
12.1 De inkoop van participaties vindt plaats op de 
dagen, wijze en onder de voorwaarden zoals bepaald in 
het prospectus, tegen de op de dag van inkoop van 
participaties geldende netto vermogenswaarde per 
participatie verminderd met de door de beheerder vast 
te stellen kosten. Inkoop van participaties verplicht tot 
overdracht van participaties aan de bewaarder. 
12.2 Uit de inkoop van participaties voortvloeiende 
verschu ldigde bedragen. worden voldaan op de in het 
register van participanten vermelde bankrekening van 

de betreffende participant. 
12.3 Door overdracht van partic i paties aan de 
bewaarder vervallen de betreffende participaties . 

 

Artikel 13 - Oproepingen en mededelingen. 
13.1 Oproepingen van en mededelingen als bedoeld in 
deze Voorwaarden van Beheer en Bewaring aan 
participanten geschieden per post of e-mail aan de in 
het register van participanten vermelde adressen. 
13.2 Als datum van een oproeping of mededeling geldt 
de datum van verzending door de beheerder of de 
bewaarder. 
 
Artikel 14 - Informatieverstrekking. 
14.1 De beheerder zal voor iedere participant per 
ultimo van het kalenderjaar een overzicht 
opstellen waarin het aantal participaties en de 
waarde van de participaties gehouden door een 
participant zijn opgenomen. De beheerder stuurt 
dit overzicht naar het adres van de part icipant als 
opgenomen in het register van participanten of 
informeert de participant op een andere in het 
prospectus te bepalen gelijkwaardige wijze. 

 

Artikel 15- Boekjaar, Verslaglegging. 
15.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
15.2 De beheerder stelt jaarlijks binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar een verslag op over dat 
boekjaar, het Jaarverslag. Dit Jaarverslag bestaat uit 
een verslag van de beheerder alsmede de jaarreken ing. 
De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en 
verliesre kening en de toelichting hierop. In de toelicht ing 
worden ten minste opgenomen een overzicht van het 
verloop gedurende het boekjaar van de waarde van het 
fonds, van de beleggingen en de samenstelling van de 
beleggingen van het fonds per ultimo van het 
betreffende boekjaar. De  
beheerder maakt het Jaarvers lag openbaar op de wijze 
zoals vermeld in het prospectus. 
15.3 De beheerder en de bewaarder stellen gezamenlijk 
het Jaarverslag vast en ondertekenen dit. Het jaarverslag 
ligt voor de participanten ter inzage ten kantore van de 
beheerder en kan door hen bij de beheerder worden 
opgevraagd. 
15.4 De fiscale transparantie van het fonds impliceert dat 
geheven bronheffingen, zoals ingehouden 
dividendbelastingen op betaalde uitkeringen aan het 
fonds, niet voor verrekening door het fonds in 
aanmerking kunnen komen. Het fonds kan geen beroep 
doen op belastingverdragen die Nederland heeft 
afgesloten. I n beginsel zou een participant, afhankelijk 
van de individuele situatie en het vestigingsland van het 
fonds waarin belegd wordt , mogelijk aanspraak kunnen 
maken op toepassing van een belastingverdrag c.q. 
verrekening van bronheffingen. De kosten van het 
bijhouden van een administratie die dit mogelijk maakt 
wegen echter n iet op tegen de opbrengsten van een 
dergelijke (naar verwach ting beperkte) individuele 
terugvorderingsmogelijkheid. Daarom wordt 
terugvordering niet gefaciliteerd en bevat de 
jaaropgave aan de participanten geen gegevens over 
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ingehouden bronbelasting (waaronder Nederlandse 
dividendbelasting). 
 
Artikel 16- Vergadering van participanten 
16.1 Een vergadering van participanten zal worden 
opgeroepen zo vaak als de beheerder dit in het belang van 
de participanten acht. 
De bestuurders van de beheerder en de bewaarder 
worden uitgenodigd de vergadering van participanten bij te 
wonen en hebben het recht in de vergadering het woord te 
voeren. De administrateur kan door de beheerder of de 
bewaarder tot het bijwonen van de vergadering van 
participanten worden uitgenodigd.  
16.2 De oproeping tot de Vergadering van participanten 
en de vaststelling van de agenda voor de vergadering 
van participanten zal geschieden door de beheerder. De 
oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag 
voor die van de vergadering van participanten. 
16.3 De vergadering van participanten wordt gehouden 
in Nederland op een door de beheerder te bepalen 
plaats. Indien de voorschriften omtrent de oproeping en 
de plaats van de vergadering van participanten niet in 
acht zijn genomen. kunnen niettemin geldige besluiten 
worden genomen. mits alle participanten ter vergadering 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits bij 
eenstemmigheid. 
16.4 De vergadering van participanten wordt 
geleid door een door de beheerder aan te wijzen 
voorzitter. Indien de beheerder geen voorzitter aanwijst, 
dan benoemt de vergadering van participanten zelf haar 
voorzitter. De voorzitter van de vergadering van 
participanten wijst een secretaris aan. De voorzitter kan 
ook derden toestaan om de Vergadering van 
Participanten of een gedeelte daarvan bij te wonen en er 
het woord te voeren. 
16.5 Een participant kan zich op de vergadering 
van participanten, mits bij schriftelijke volmacht, doen 
vertegenwoordigen.  
16.6 ledere participatie geeft recht op één stem. Besluiten 
van de vergadering van participanten worden genomen 
met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
16.7 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden 
beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij staking van 
stemmen heeft de voorzitter van de Vergadering van 
Participanten een beslissende stem. 
16.8 De voorzitter van de vergadering van 
participanten bepaalt de wijze van stemming. 
16.9 Tenzij van het in de vergadering van participanten 
verhandelde een notarieel proces- verbaal wordt 
opgemaakt, worden daarvan door de secretaris van die 
vergadering notulen gehouden. Notulen worden 
vastgesteld en ten blijke daarvan binnen een redelijke 
termijn na de betreffende Vergadering van participanten 
getekend door de voorzitter en de secretaris van de 
desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een 
volgende vergadering van participanten; in het laatste 
geval worden zij ten blijke van vaststelling door de 
voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering 
ondertekend. 

 

Artikel l7- Defungeren van de beheerder of de 
bewaarder . 
17.I De beheerder zal als zodanig defungeren: 

op het tijdstip van ontbinding van de beheerder; 
door vrijwillig defungeren; of 
doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, dan wel 
doordat hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn 
vermogen verliest, daaronder begrepen aan hem 
verleende surséance van betaling. 
17.2 De bewaarder zal als zodanig defungeren: 
op het tijdstip van ontbinding van de bewaarder; 
door vrijwillig defungeren; of 
doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, dan wel 
doordat hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn 
vermogen verliest, daaronder begrepen aan hem 
verleende surséance van betaling. 
17.3 De beheerder en de bewaarder kunnen hun 
functie slechts éénzijdig beëindigen met 
inachtname van een opzegtermijn van drie maanden en 
niet eerder dan in overeenstemming met deze 
Voorwaarden van beheer en bewaring in opvolging is 
voorzien. 
 
 
Artikel 18 - Vervanging van de beheerder of de 
Bewaarder. 
18.1 Indien de beheerder of de bewaarder zijn 
functie als beheerder respectievelijk bewaarder op grond 
van het in artikel 17 bepaalde, wil of moet beëindigen. zal 
binnen vier weken nadat dit is gebleken een opvolgend 
beheerder respectievelijk bewaarder worden benoemd. 
Van de vervanging wordt aan alle participanten 
mededeling gedaan. 
18.2 De vergadering van participanten is bevoegd, op 
voorstel van de beheerder, de bewaarder uit zijn functie te 
ontheffen indien op voorstel van de beheerder gelijktijdig 
een opvolgend bewaarder wordt benoemd. 
18.3 Indien niet binnen drie maanden nadat is 
gebleken dat de beheerder of de bewaarder zijn functie wil 
of moet beëindigen een opvolgende beheerder of 
bewaarder is benoemd, is het fonds ontbonden en wordt 
het vereffend overeenkomstig het bepaalde in artikel 20, 
tenzij de vergadering van participanten besluit tot 
verlenging van de bedoelde termijn. 

 

Artikel 19- Toepasselijkheid en wijziging 
Voorwaarden  va n Beheer en Bewaring 
19.1 Door het richten van een ondertekend verzoek tot 
uitgifte van participaties onderwerpt een participant zich 
aan de bepalingen van deze voorwaarden van beheer en 
bewaring. De voorwaarden van beheer en bewaring zijn 
gratis verkrijgbaar op het kantoor van de beheerder. 
19.2 De Voorwaarden van Beheer en Bewaring en 
het prospectus kunnen door de beheerder en de 
bewaarder worden gewijzigd met medeweten van de 
participanten. Een (voorstel tot) wijziging van de 
Voorwaarden van Beheer en Bewaring of het prospectus 
wordt door de beheerder en de bewaarder tezamen 
medegedeeld aan de participanten onder vermelding van 
de aard van de (voorgenomen) wijziging. 
19.3 Voor zover door de in artikel 19.2 bedoelde 
wijzigingen rechten of zekerheden van participanten 
worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd of 
het beleggingsbeleid van de beheerder wordt gewijzigd, 
worden deze niet eerder van kracht nadat twee maan den 
zijn verstreken sinds de voorgenomen wijzigingen aan de 
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participanten zijn bekend gemaakt op de wijze zoals 
vermeld in artikel 13.1. De participanten kunnen binnen 
deze periode onder de gebruikelijke voorwaarden 
uittreden. 

 

Artikel 20 -Opheffing en Vereffening. 
20.1 Een voorstel tot opheffing van het fonds 
wordt kenbaar gemaakt aan de vergadering van 
participanten. Onverminderd het bepaalde in artikel 
20.2, wordt het fonds opgeheven bij besluit van de 
beheerder en de bewaarder. Van een dergelijk besluit 
wordt mededeling gedaan aan de desbetreffende 
participanten. 
20.2 In geval van opheffing van het fonds 
geschiedt de vereffening van het fonds door de beheerder. 
De Voorwaarden van Beheer en Bewaring blijven tijdens 
de vereffening voor zover mogelijk van kracht. 
20.3 Bij vereffening wordt het liquidatiesaldo aan de 
participanten die gerechtigd zijn tot het fonds uitgekeerd in 
de verhouding van het aantal participaties dat door een 
dergelijke participant wordt gehouden, waardoor de 
participaties vervallen. Eerst na het afleggen van de in 
artikel 20.4 bedoelde rekening en verantwoording kan tot 
uitkering aan participanten worden overgegaan. 
20.5 De beheerder maakt een rekening en verantwoording 
op die vergezeld gaat van een verklaring van de 
administrateur. Goedkeuring van de rekening en 
verantwoording door de vergadering van participanten, 
strekt, voor zover die vergadering niet een voorbehoud 
maakt, tot décharge van de beheerder en de bewaarder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rt ikel 2 1 - Toepasselijk recht. Bevoegde 
rechter. 
21.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de beheerder, de 
bewaarder en de participanten is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit, of 
verband houdend met, deze Voorwaarden van Beheer 
en Bewaring (inclusief geschillen over het bestaan en de 
geldigheid daarvan) zullen worden beslecht door de 
bevoegde rechter te Amsterdam. 
 
A rtikel 22 - Slotbepalingen. 
22.1 De boeken van de beheerder, de administrateur en 
de bewaarder gelden ten opzichte van een participant 
als dwingend bewijs, zolang die de onjuistheid van de in 
die boeken opgenomen gegevens niet heeft aangetoond. 
verzoek van de participanten verstrekt de beheerder aan 
de participanten inzage in de hiervoor bedoelde boeken. 
22.2 In gevallen waarin deze Voorwaarden van 
Beheer en Bewaring niet voorzien beslist de beheerder. 
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BIJLAGE 2 - KLASSE A 
 
Beleggingsbeleid 
De portefeuille van klasse A bestaat uit aandelen Miscanthus Green Power, Inc en een drietal uitgegeven leningen. Dit zijn allen 
illiquide beleggingen. 
 
Open/gesloten 
Per 5 oktober 2018 is deze klasse gesloten voor toe- en uittreding. Bestaande participanten kunnen niet meer uittreden.  
 
Kapitaalsuitkeringen 
Zodra er gelden beschikbaar komen uit de beleggiingen worden deze allereerst gebruikt om fondskosten te voldoen of 
gereserveerd voor nog te betalen fondskosten. Een eventueel resterend overschot wordt naar naar rato van ieders deelname 
uitbetaald aan de participanten in deze klasse als een kapitaalsuitkering. 
 
 
Kosten en vergoedingen 
 
Kosten bij uitgifte participaties 
Niet van toepassing. 
 
Kosten bij inkoop van participaties 
Maximaal 2% over de waarde van de participaties die ter inkoop worden aangeboden (de "inkoopwaarde''). 
De inkoopkosten komen ten goede aan de beheerder. 
 
Beheervergoeding 
Zolang uittreding is opgeschort wordt er geen beheervergoeding in rekening gebracht. 
 
Bewaarvergoeding 
Zolang de beheerder tevens het bestuur vormt van de bewaarder en uittreding is opgeschort wordt er geen bewaarvergoeding in 
rekneing gebracht. 
 
Winstdeling 
Door de beheerder wordt 20% winstdeling in rekening gebracht. 
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BIJLAGE 2 - KLASSE B 
 
Beleggingsbeleid 
In Klasse B wordt de Multi Investment Strategie toegepast. Dit houdt in dat de beheerder volledige keuzevrijheid heeft bij selectie 
van de beleggingen en beoogt door spreiding het risico te verminderen. Het vermogen kan geheel of gedeeltelijk worden belegd in 
diverse financiële instrumenten en middels diverse strategieën, alles in de breedste zin des woords.  
 
Zo kan er onder andere belegd worden in aandelen, obligaties, derivaten, vreemde valuta, handelsvorderingen, leningen, vastgoed, 
met of zonder het gebruik van hefboomwerking. Ook kan de beheerder besluiten (een deel van) het belegd vermogen te laten 
beleggen door externe specialisten of in andere beleggingsinstellingen. 
 
Er is geen beperking op het gebruik van hefboomwerking (leverage) binnen deze klasse. 
 
De beheerder streeft naar spreiding. Het echter kan voorkomen dat het volledige belegd vermogen van (een klasse van) het fonds 
belegd is in slechts één positie of middels één strategie. 
 
Deze klasse zal niet investeren in illiquide beleggingen om zodoende maandelijkse uittreding mogelijk te maken. 
 
 
Open/gesloten 
Open voor toetreding per eerste dag van elke maand.  
Uittreding maandelijks mogelijk. Hierbij geldt een opzegtermijn van 30 dagen. 
 
 
Kosten en vergoedingen 
 
Kosten bij uitgifte participaties 
Maximaal 2% uitgiftekosten, in mindering te brengen op de bruto inleg. De uitgiftekosten komen ten goede aan de beheerder. 
 
Kosten bij inkoop van participaties 
Maximaal 2% inkoopkosten, over de waarde van de participaties die ter inkoop worden aangeboden (de "inkoopwaarde''). De 
inkoopkosten komen ten goede aan de beheerder. 
 
Beheervergoeding 
2% over het fondsvermogen op jaarbasis, vrijgesteld van BTW. Deze wordt maandelijks berekend en uitbetaald. 
 
Bewaarvergoeding 
0,4% over het fondsvermogen  op jaarbasis, te verhogen met 21% BTW. Deze wordt maandelijks berekend en uitbetaald aan de 
beheerder, zolang hij tevens bestuurder is van de bewaarder. 
 
Winstdeling 
Door de beheerder wordt 20% winstdeling in rekening gebracht, vrijgesteld van BTW, over het meerdere van 5% rendement op 
jaarbasis (“hurdle rate”). Deze wordt maandelijks gereserveerd en na afloop van elke decembermaand definitief afgerekend. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 


