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VOORSTEL WIJZIGING PROSPECTUS EN TOELICHTING 
 

Van : beheerder Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. 

Aan : participanten subfondsen van W&O Beleggingsfondsen 

Datum  : 6 augustus 2020 

 

 

 

1. INLEIDING 

In dit document zijn de belangrijkste wijzigingen van het prospectus van het paraplufonds 

W&O beleggingsfondsen en haar subfondsen opgenomen: 

 

- W&O Bright New World 

- W&O Europees Aandelenfonds 

- W&O Europees Obligatiefonds 

- W&O Asset Backed Securities Fund 

 

2. WIJZIGINGEN 

Het prospectus wordt onder meer aangepast op de hierna opgenomen onderdelen. 

 

 TOEVOEGINGEN 

a. Het supplement (kenmerken, risico’s en kosten) van het per heden opgerichte 

nieuwe subfonds: W&O Asset Backed Securities Fund; 

b. Indien een W&O subfonds belegt in een ander W&O subfonds zal dit gebeuren 

op grond van marktconforme voorwaarden. De beheerder neemt maatregelen ter 

voorkoming van dubbele kosten voor de participant die belegt via het W&O 

subfonds in het andere W&O subfonds; 

c. Het W&O Europees Obligatiefonds heeft de mogelijkheid om tot 40% te 

beleggen in W&O Asset Backed Securities Fund; 

d. Opschortmogelijkheid voor het W&O Europees Obligatiefonds: Indien op een 

betreffend handelsmoment de saldering van alle aan- en verkoopopdrachten 

resulteert in een  uitstroom van meer dan 20% van het aantal uitstaande 

participaties dan heeft de beheerder de mogelijkheid om de handel in het 

subfonds op te schorten voor onbepaalde tijd. Hierover zullen de betreffende 

participanten direct worden geïnformeerd. De opschorting zal worden 

opgeheven, indien de onderliggende liquiditeit van het subfonds naar het 

oordeel van de beheerder daarvoor voldoende ruimte biedt; en 
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e. Opschortmogelijkheden voor het W&O Asset Backed Securities Fund:  

1. Indien op een betreffend handelsmoment de saldering van alle aan- en 

verkoopopdrachten resulteert in een  uitstroom van meer dan 20% van het aantal 

uitstaande participaties dan heeft de beheerder de mogelijkheid om de handel in 

het subfonds op te schorten voor onbepaalde tijd. Hierover zullen de betreffende 

participanten direct worden geïnformeerd. De opschorting zal worden 

opgeheven, indien de onderliggende liquiditeit van het subfonds naar het 

oordeel van de beheerder daarvoor voldoende ruimte biedt.  

2. Indien een participant op een betreffend handelsmoment een of meerdere 

opdrachten tot uittreding plaatst welke tezamen een waarde van EUR 250.000 

overschrijdt, dan heeft de beheerder ter beperking van het liquiditeitsrisico voor 

de zittende participanten de mogelijkheid om het deel van de opdracht en/of de 

overige opdrachten die betrekking hebben op hetgeen de waarde van EUR 

250.000 overschrijdt, tot één of meerdere handelsmomenten uit te stellen. 

 

 VERWIJDERD 

a. De mogelijkheid van het aangaan van geldleningen tot 10% van het beheerd 

vermogen; 

b. Uitlenen financiële instrumenten; en 

c. Gebruik van derivaten. 

 

 

 GEWIJZIGD 

a. Het prospectus heeft als versie de datum van 4 augustus 2020; 

b. De terminologie ‘vergoeding bewaarder’ is gewijzigd in ‘monitorings- en 

toezichtstaken bewaarder’; en 

c. De terminologie ‘bewaarloon’ is gewijzigd in ‘vergoeding custodianfunctie’. 

 

 

 

 

Amsterdam, 6 augustus 2020  

 

De beheerder   De bewaarder 

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.   KAS BANK N.V. 


