VOORNEMEN TOT AANPASSING PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND
Het prospectus van het Antaurus Europe Fund (het “Fonds”) is grondig geëvalueerd en aangepast.
Het laatste Prospectus dateert van november 2014.
De wijzigingen zijn in overleg met de Depositary, Kas Trust & Depositary Services (Kas Trust),
voorbereid. De Depositary is akkoord met de wijzigingen. De accountant Mazars heeft een assurance
verklaring afgegeven. Op dit moment ligt het nieuwe Prospectus ter beoordeling bij de AFM.
Het Prospectus en de assurance verklaring van de accountant staan op de website www.antaurus.nl
onder Europe Fund, Publicaties (hyperlink). De belangrijkste aanpassingen zijn hieronder beschreven
met verwijzing naar de betreffende hoofdstukken. De meeste aanpassingen zijn eerder
gecommuniceerd aan participanten en/of reeds vermeld in de jaarrekeningen en de kwartaalberichten
van het fonds.
3. Antaurus Europe Fund
1.

3.2 Wijzigingen Aandeelhouders en Bestuur Beheerder
De aandelen in de Beheerder worden op dit moment gehouden door Libertà B.V. (50%) en
Sweca B.V. (50%). Het bestuur van de Beheerder bestaat uit E.L.G. Platte (50% aandeelhouder
via Libertà B.V., waarvan hij 100% aandeelhouder is) en A.J.A.M. Sweere (50% aandeelhouder
via Sweca B.V. waarvan hij 100% aandeelhouder is). Beide zijn tevens oprichter van de
Beheerder.

2.

3.3 Wijziging Depositary
Kas Trust is aangesteld als de Depositary van het AEF per 24 februari 2016. Kas Trust vervangt
daarmee CACEIS Bank Luxembourg S.A (CACEIS). De Depositary houdt toezicht op de
Beheerder opdat deze niet in strijd handelt met het Prospectus, de Fondsvoorwaarden en de
Toepasselijke Regelgeving.

3.

3.4 Wijziging van het bestuur van de Juridisch Eigenaar
Het bestuur van de Juridisch Eigenaar wordt sinds 24 februari 2016 gevormd door Antaurus
Capital Management B.V in plaats van CACEIS.

4.

3.5 Aanstelling Custodian in plaats van Prime Broker
De Depositary heeft de bewaarneming van de financiële instrumenten gedelegeerd aan Kas
Bank N.V, de Custodian. Alle relevante geld- en effectenrekeningen worden, waar mogelijk,
aangehouden bij Kas Bank N.V. Kas Bank vervangt, als Custodian, Prime Broker Goldman
Sachs sinds 24 februari 2016.

5.

3.6 Wijziging Administrateur
Circle Investment Support Services B.V. (Circle) is aangesteld als de nieuwe Administrateur
van het AEF per 1 april 2017. De administratiefunctie bestaat uit de participantenadministratie
en de financiële administratie van het fonds. Circle neemt deze functie over van CACEIS.
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4. Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid
6.

4.1 Rendementsdoelstelling
Het AEF beoogt op de middellange termijn (5 jaar) een gemiddeld rendement te behalen van
7-10% per jaar, na aftrek van kosten. Voorheen was de doelstelling een gemiddeld rendement
van 12% te behalen. De rendementsdoelstelling is aangepast door de gewijzigde
marktomstandigheden, waaronder een sterke daling van de rente en een lagere
rendementsverwachting voor aandelen.

7.

4.2 Beleggingsstijl: Toevoeging van de trading long/short equity strategie
Gedurende het beleggingsproces loopt de Beheerder soms tegen beleggingsmogelijkheden
(long of short) op die niet passen in de fundamentele (lange termijn) strategie, die naar het
oordeel van de Beheerder op korte termijn een aantrekkelijk rendement op kunnen leveren. De
Beheerder wil die mogelijkheden kunnen benutten en kan hiervoor een relatief klein gedeelte
van het Belegbare Vermogen gebruiken (2 tot 5 posities) gebruiken. Daarbij geldt dat er geen
gebruik zal worden gemaakt van opties en dat de in paragraaf 4.4 genoemde
beleggingsrestricties van toepassing zijn.

8.

4.4 Beleggingsrestricties: Wijziging restrictie 3.
Het AEF mag (bij aanvang van de positie) voor niet meer dan 10% van het totaal van het
Fondsvermogen belegd zijn in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Voorheen mocht niet
meer dan 5% belegd zijn in niet-beursgenoteerde ondernemingen. De reden voor de verhoging
is dat de beheerder wil vermijden dat er gedwongen afscheid genomen moet worden van een
aandelenpositie als een beursnotering ingetrokken wordt. Op dit moment zijn alle beleggingen
in het fonds beursgenoteerd.

9.

4.4 Beleggingsrestricties: Opname van nieuwe restrictie 6.
De waarde van posities in opties zal bij aanvang van een nieuwe positie niet hoger mogen zijn
dan 10% van het Belegbare Vermogen.

10.

4.4 Beleggingsrestricties: Opname nieuwe restrictie 7.
Het AEF zal geen opties schrijven.

6. Participaties
11.

6.2 en 6.3 Geen toe- en uittredingskosten
Er worden geen toe- en uittredingskosten meer in rekening gebracht. De toe- en
uittredingskosten bedroegen voorheen 0,2% van de participatiewaarde en kwamen ten gunste
van het fonds.

10. Kosten en vergoedingen
12.

10.1 Vaste beheervergoeding verlaagd van 2,0% naar 1,8%
De Beheerder ontvangt voor het beheer van het AEF een vaste beheervergoeding van 1.8%
per jaar, maandelijks berekend over de Netto Vermogenswaarde van het AEF per de laatste
dag van de voorafgaande maand, per maand achteraf te voldoen. Deze wijziging is al eerder
aangekondigd en in werking getreden per 1 januari 2018.
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13.

10.1 Beschrijving van kosten van short aandelen strategie, externe research kosten en
transactiekosten
Door veranderende regelgeving (MIFID II) zijn de kosten van research en transactiekosten
uitgesplitst. De transactiekosten, inclusief de externe researchkosten, maakten voorheen deel
uit van de kostprijs van beleggingen.
Verder zijn de kosten van de short aandelen strategie toegevoegd aan de beschrijving.

Inwerkingtreding aanpassingen
Het nieuwe prospectus zal in werking treden op 31 mei onder voorbehoud van beoordeling door de
AFM.
Amsterdam, 1 mei 2018

Antaurus Capital Management B.V.
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