AANPASSINGEN PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND
Het prospectus van het Antaurus Europe Fund (het “Fonds”) is in verband met de invoering van
de Alternative Investment Fund Managers Directive (de “AIFMD”) op een aantal punten
aangepast (de “AIFMD-aanpassingen”). Tegelijkertijd is het prospectus ook op een aantal andere
punten aangepast (de “Andere Aanpassingen”). Beide soorten aanpassingen worden hieronder
toegelicht.
De AIFMD aanpassingen
1.

AIFMD Bewaarder
Verwerkt is dat de bewaarder is vervangen door een AIFMD Bewaarder, te weten CACEIS
Bank Luxembourg, Amsterdam Branch. Uitgelegd wordt wat de taken en
verantwoordelijkheden van de AIFMD Bewaarder zijn, en in welke gevallen deze
aansprakelijk is voor het niet juist uitoefenen van die taken. (De verplichte aanstelling van
een AIFMD bewaarder leidt tot een kostenstijging (bij de huidige fondsomvang) van 0,020,04% per jaar.)

2.

Juridisch Eigenaar
Verwerkt is dat de juridische eigendom van de beleggingen en de overige activa (waaronder
de liquiditeiten van het Fonds) niet berust niet bij de AIFMD Bewaarder, maar bij Stichting
Bewaarder Antaurus Europe Fund (tot voor de invoering van de AIFMD de bewaarder), in
het prospectus aangeduid als de “Juridisch Eigenaar”. De beheerder kan geen gelden of
beleggingen aan de rekeningen onttrekken zonder de medewerking van de AIFMD
Bewaarder.

3.

Gelijke en billijke behandeling van participanten
Er zijn bepalingen opgenomen over gelijke en billijke behandeling van participanten.

4.

Verwerking voorwaarden van beheer en bewaring in het prospectus
In verband met de gewijzigde taken van de bewaarder van het fonds en de rol van de
juridisch eigenaar zijn de voorwaarden van beheer en bewaring komen te vervallen. De nog
relevante onderdelen daarvan zijn verwerkt in het prospectus.

De Andere Aanpassingen
5.

Er zijn een aantal technische veranderingen aangebracht om aanpassing van de
regelgeving en veranderingen in de feitelijke situatie te verwerken: (i) financiële bijsluiter
is vervangen door document essentiële beleggersinformatie (de “EBI”); (ii) de termijn
waarbinnen de jaarrekening klaar moet zijn is verlengd van 4 tot 6 maanden; (iii) de zetel
van de beheerder is in Baarn.

6.

In de beschrijving van het beleggingsbeleid is een uitleg opgenomen over het inlenen van
aandelen in verband met short transacties.

7.

Het minimum participatiebedrag is verlaagd van € 50.000 naar € 25.000.

8.

De bepaling over het tijdstip van inwerkingtreding van veranderingen in het prospectus is
veranderd, in aansluiting op de thans geldende wettelijke termijn. (Die termijn was drie
maanden voor bezwarende veranderingen en wijzigingen in het beleggingsbeleid en is, in
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overeenstemming met de gewijzigde wet op het financieel toezicht, teruggebracht tot één
maand.)
Inwerkingtreding aanpassingen
De onder de punten 1 t/m 7 genoemde wijzigingen zijn al in werking getreden. De onder punt 8
bedoelde aanpassing treedt in werking per 1 januari 2015.
Baarn, 7 november 2014

Antaurus Capital Management B.V.
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