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Q&A 
 
over de voorgenomen fusie tussen de volgende fondsen: 
 
 

Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. met  
Kempen (Lux) European Sustainable Fund (dit fonds is momenteel in oprichting) 
 
Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. met  
Kempen (Lux) Global Sustainable Fund 
 
Kempen European Property Fund N.V. met  
Kempen (Lux) European Property Fund (dit fonds is momenteel in oprichting) 
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Wat is een fusie tussen fondsen? 
Een juridische fusie is het opgaan van twee of meer rechtspersonen in één (nieuwe) rechtspersoon. 
Een juridische fusie tussen beleggingsfondsen kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bij de 
voorgenomen juridische fusies worden alle bezittingen en schulden van de verdwijnende 
beleggingsfondsen van rechtswege overgedragen aan de ontvangende beleggingsfondsen. De 
ontvangende beleggingsfondsen zullen voor de waarde die het saldo van de verkregen bezittingen 
en schulden representeert nieuwe aandelen uitgeven. De verdwijnende fondsen zullen automatisch 
ophouden te bestaan als gevolg van de fusies. 

Welke fondsen worden gefuseerd?  
 

 Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. wordt gefuseerd met het nog niet bestaande 
Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund. Dit fonds zal gelijktijdig met de fusie worden 
opgericht. 
 

 Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. wordt gefuseerd met het reeds bestaande Kempen 
(Lux) Global Sustainable Equity Fund.  
 

 Kempen European Property Fund N.V. wordt gefuseerd met het nog niet bestaande Kempen 
(Lux) European Property Fund. Dit fonds zal gelijktijdig met de fusie worden opgericht. 
 

De eerstgenoemde fondsen; Kempen European Sustainable Equity Fund N.V., Kempen Global 
Sustainable Equity Fund N.V. en Kempen European Property Fund N.V. (de “verdwijnende fondsen”) 
bestaan na de fusie niet meer. Aandeelhouders die ten tijde van de fusie aandelen hebben in deze 
fondsen krijgen na de fusie aandelen in respectievelijk Kempen (Lux) European Sustainable Equity 
Fund, Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund en Kempen (Lux) European Property Fund (de 
“ontvangende fondsen”). 
 
Beheerder 
De beheerder van zowel de verdwijnende als de ontvangende fondsen is Kempen Capital 
Management N.V.  
 
Vestiging 
De verdwijnende fondsen zijn allen gevestigd in Nederland. De ontvangende fondsen zijn sub-
fondsen van het Luxemburgse paraplufonds “Kempen International Funds” en gevestigd in 
Luxemburg. Dit heeft een aantal gevolgen die we verderop in deze Q&A toelichten.   

Wanneer worden de fondsen gefuseerd? 1 
 

Verdwijnend fonds Ontvangend fonds Fusie-datum 
Kempen European Sustainable 
Equity N.V. 

Kempen (Lux) European Sustainable 
Equity Fund 

16 december 2022 

Kempen Global Sustainable Equity 
Fund N.V. 

Kempen (Lux) Global Sustainable 
Equity Fund 

16 december 2022 

Kempen European Property Fund 
N.V. 

Kempen (Lux) European Property 
Fund 

16 december 2022 

 
 

1 Genoemde data zijn onder voorbehoud. Eventuele aanpassingen zullen worden gecommuniceerd 
aan de intermediair en via de website: https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-
2022/grensoverschrijdende-fusies 

https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2022/
https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2022/
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Zie voor meer informatie over belangrijke data van het fusietraject “Wat zijn belangrijke data ?” op 
pagina 15. 

Waarom worden deze fondsen gefuseerd? 
 

De groeimogelijkheden van de verdwijnende fondsen zijn beperkt omdat hun vestigingsplaats in 
Nederland ze minder geschikt maakt voor internationale distributie. De ontvangende fondsen 
hebben internationaal gezien meer commerciële potentie doordat zij in Luxemburg zijn gevestigd. 
Luxemburg wordt internationaal erkend als een ‘hub’ voor wereldwijde distributie van 
beleggingsfondsen.  
 
We verwachten dat de ontvangende fondsen vanwege die internationale potentie in de komende 
jaren substantieel in omvang zullen toenemen. Met het oog op kosten en schaalgrootte is het 
daarom niet raadzaam om fondsen met eenzelfde opzet, filosofie, beleggingsbeleid en portfolio 
management team in beide landen aan te bieden.  Door de verwachte fondsomvang en meer 
verschillende beleggers zullen de ontvangende fondsen minder gevoelig zijn voor mutaties van 
bepaalde (grotere) beleggers.  

 
 

  



6 
 

Impact: wat blijft gelijk en wat verandert er?  
 
Beleggingsbeleid 

 
Het beleggingsbeleid van de ontvangende fondsen is gelijk aan dat van de verdwijnende fondsen.  
 
Voor meer informatie over de kenmerken van de ontvangende fondsen verwijzen wij naar de 
Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van Kempen International Funds welke te vinden 
zijn op: www.kempen.com/nl/asset-management onder de betreffende fondsen of op te vragen bij 
uw contactpersoon binnen Van Lanschot Kempen en/of Kempen Capital Management. 
 
Risicoprofiel en risico-indicator 

 
Het risicoprofiel van de ontvangende fondsen is gelijk aan dat van de verdwijnende fondsen. Ook de 
risico-indicator verandert niet. U loopt hetzelfde risico in de ontvangende fondsen als in de 
verdwijnende fondsen.  

 
ESG-beleid en duurzaamheid 
 
De ontvangende fondsen hebben hetzelfde ESG-beleid en dezelfde duurzaamheidsambities als de 
verdwijnende fondsen. 
 
Structuur fondsen 

 
In tegenstelling tot de verdwijnende fondsen zijn de ontvangende fondsen onderverdeeld in 
afzonderlijke aandelenklassen die elk aandelen uitgeven. Een aandelenklasse is een administratief 
deel van een fonds dat kan verschillen in dividendbeleid, kostenstructuur of hoogte van 
belastingheffing door de Luxemburgse fiscale autoriteiten. Het beleggingsbeleid is echter gelijk. 
 
De verschillende aandelenklassen zijn te herkennen aan een letter(-combinatie). Het Kempen (Lux) 
Global Sustainable Equity Fund is bijvoorbeeld opgedeeld in de aandelenklassen I, AN en I-GBP. Zie 
ook https://www.kempen.com/nl/kempen-lux-global-sustainable-equity-fund-ffLU1854903868.  
 
De aandelenklasse waarin u gaat deelnemen hangt af van uw klantrelatie met Van Lanschot Kempen 
N.V. en/of Kempen Capital Management N.V. Zie “Indeling aandeelhouders in aandelenklasse 
Luxemburgs fonds” op pagina 7. 
 
Voor een beschrijving van de verschillende aandelenklassen van de ontvangende fondsen, verwijzen 
wij naar het prospectus van Kempen International Funds op onze website 
www.kempen.com/nl/asset-management. 
  

http://www.kempen.com/nl/asset-management
https://www.kempen.com/nl/kempen-lux-global-sustainable-equity-fund-ffLU1854903868
http://www.kempen.com/nl/asset-management
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Indeling aandeelhouders in aandelenklasse Luxemburgs fonds  
 

De aandelenklasse van het betreffende Luxemburgse fonds waarin u zult gaan deelnemen is 
afhankelijk van uw klantrelatie met Van Lanschot Kempen N.V. en/of Kempen Capital Management 
N.V.  
 
In het schema hieronder lichten we dit verder toe. 

 
Klantrelatie Aandelenklasse Keert dividend uit 
Individuele aandeelhouders die advies en/of 
‘execution-only’ klant zijn bij van Van 
Lanschot Kempen N.V. 

VLK-B Ja 

Aandeelhouders die een 
vermogensbeheerovereenkomst hebben 
met Van Lanschot Kempen N.V.  

VLK-I Nee, deze wordt 
herbelegd 

Aandeelhouders die een institutionele klant 
zijn van Van Lanschot Kempen N.V. en/of 
Kempen Capital Management N.V. (maar 
geen vermogensbeheerovereenkomst 
hebben) 

I  Nee, deze wordt 
herbelegd 

Aandeelhouders die geen directe klant zijn 
van Van Lanschot Kempen N.V. en/of 
Kempen Capital Management N.V. zoals 
aandeelhouders die via een intermediair 
beleggen 

BN Ja 

  
Verschil in aandelenklassen 

 
VLK-B en BN 
Deze aandelenklassen zijn bestemd voor particuliere beleggers en keren dividend uit. De 
Luxemburgse taxe d’abonnement (zie voor meer informatie “Wat zijn de fiscale gevolgen?” op 
pagina 12) die op deze aandelenklassen van toepassing is, is 0.05%. 

 
VLK-I en I 
Deze aandelenklassen zijn bestemd voor institutionele beleggers. Ze keren geen dividend uit maar 
herbeleggen de ontvangen dividenden. De Luxemburgse taxe d’abonnement die op deze 
aandelenklassen van toepassing is, is 0.01%. De aandelenklassen mogen niet aangeboden worden 
aan retailklanten behalve wanneer zij een vermogensbeheerovereenkomst hebben met Van 
Lanschot Kempen N.V. 
 
Een volledige beschrijving van de kenmerken van de verschillende soorten aandelenklassen is 
opgenomen in het prospectus van Kempen International Funds die u kunt vinden op onze website: 
https://www.kempen.com/nl/asset-management. 
 
 
 
 
 

 

https://www.kempen.com/nl/asset-management
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Hoeveel aandelen ontvangen aandeelhouders in ontvangend fonds?  
 

Voor alle aandeelhouders (behalve voor aandeelhouders die aandelen in de ‘I’ aandelenklasse van 
het Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund zullen ontvangen2) geldt dat zij voor ieder aandeel 
in het verdwijnende fonds, één aandeel in de relevante aandelenklasse van het ontvangende fonds 
zullen ontvangen.  
 
De koers van de relevante aandelenklasse van het ontvangende fonds zal op de fusiedatum gelijk 
worden gesteld aan de koers van het verdwijnende fonds om deze 1-op-1 ruilverhouding mogelijk te 
maken. De totale waarde van de nieuw uit te geven aandelen zal gelijk zijn aan de totale waarde van 
de aandelen in het verdwijnende fonds.  
 
Dividenduitkering  
 
Of er dividend uitgekeerd wordt hangt af van de aandelenklasse waarin u aandelen krijgt.  
Zie ook de tabel over de verschillende aandelenklassen op pagina 7. 
Als een aandelenklasse geen dividend uitkeert worden de ontvangen dividenden van de 
onderliggende beleggingen binnen de aandelenklasse geherinvesteerd. 
 
Toezicht  
 
De toezichthouder van de verdwijnende fondsen is de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”). Voor 
de ontvangende fondsen is dit de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(“CSSF”).  

 
 

ISIN-codes 
  

Verdwijnend fonds ISIN-code Ontvangend fonds Aandelenklasse ISIN-code 

Kempen European 
Sustainable Equity 
Fund N.V. 

NL0012512958 Kempen (Lux) 
European Sustainable 
Equity Fund 

VLK-B LU2490700502 
VLK-I LU2490700684 
BN LU2490700254 
I LU2490700338 

Kempen Global 
Sustainable Equity 
Fund N.V. 

NL0010558854 Kempen (Lux) Global 
Sustainable Equity 
Fund 

VLK-B LU2511915063 
VLK-I LU2508724965 
BN LU2511915063 
I LU1854903868 

Kempen European 
Property Fund N.V. 

NL0009296649 Kempen (Lux) 
European Property 
Fund 

VLK-B LU2490701146 
VLK-I LU2490701229 
BN LU2490700841 
I LU2490700924 

 
2 Omdat dit een reeds bestaande aandelenklasse is, ontvangen aandeelhouders op basis van de op het 
moment van de fusie geldende waarde per aandeel van klasse I, het aantal aandelen van deze klasse I waarbij 
de totaalwaarde van de aandelen gelijk is aan de totaalwaarde van de aandelen in het verdwijnende fonds 
Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V.   
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Impact op kosten? 
 

Kosten ontvangende fondsen  
 

De ontvangende fondsen kennen een andere kostenstructuur dan de verdwijnende fondsen.  
 
Voor aandeelhouders die klant zijn van Van Lanschot Kempen N.V. en/of Kempen Capital 
Management N.V. zullen de doorlopende kosten lager zijn dan in de huidige situatie.  
 
Voor aandeelhouders die geen klant zijn van Van Lanschot Kempen N.V. en/of Kempen Capital 
Management N.V. zullen de doorlopende kosten hoger zijn.  
 
In onderstaande tabellen is te zien wat de kosten in de huidige situatie versus de kosten in de 
nieuwe situatie (per aandelenklasse) zijn.  

 

* Zie pagina 13 voor meer informatie over ‘taxe d’abonnement’. 
 
 

 
 

 Verdwijnend fonds Ontvangend fonds 
 Kempen European 

Sustainable Equity 
Fund N.V. 

Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund 

Aandelenklasse N  VLK-B VLK-I BN I 
Beheerkosten 0,50% 0,15% 0,00% 0,75% 0,70% 
Service fee 0,10% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 
Taxe d’abonnement*   0,05% 0,01% 0,05% 0,01% 
Doorlopende kosten  0,60% 0,40% 0,21% 1,00% 0,91% 

 Verdwijnend fonds Ontvangend fonds 
 Kempen Global 

Sustainable Equity 
Fund N.V. 

Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund 

Aandelenklasse nvt VLK-B VLK-I BN I 
Beheerkosten 0,50% 0,21% 0,05% 0,75% 0,70% 
Service fee 0,15% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 
Taxe d’abonnement  0,05% 0,01% 0,05% 0,01% 
Doorlopende kosten 0,65% 0,46% 0,26% 1,00% 0,91% 

 Verdwijnend fonds  Ontvangend fonds 
 Kempen European 

Property Fund N.V. 
Kempen (Lux) European Property Fund 

Aandelenklasse nvt VLK-B VLK-I BN I 
Beheerkosten 0,63% 0,46% 0,17% 0,75% 0,70% 
Service fee 0,25% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 
Taxe d’abonnement  0,05% 0,01% 0,05% 0,01% 
Doorlopende kosten  0,88% 0,71% 0,38% 1,00% 0,91% 
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Andere veranderingen van invloed op rendement 

 
De doorlopende kosten in de ontvangende fondsen drukken het netto rendement. Daarnaast 
hebben de ontvangende fondsen een belastingnadeel ten opzichte van de verdwijnende fondsen 
wat eveneens een negatieve impact heeft op het verwachte netto rendement. Voor meer informatie 
hierover, zie “Wat zijn de fiscale gevolgen?” op pagina 12. 
 
Kosten aandeelhouders met klantrelatie bij Van Lanschot Kempen N.V. en/of Kempen 
Capital Management N.V. 

 
Klanten van Van Lanschot Kempen N.V. en/of Kempen Capital Management N.V. betalen jaarlijks 
minder kosten aan het ontvangende fonds. De beheerder heeft de hoogte van de management fee 
verlaagd om te compenseren voor:  
1. de hogere service fee 
2. de taxe d’abonnement 
3. het verwachte belastingnadeel dat de Luxemburgse fondsen (de ontvangende fondsen) hebben 

ten opzichte van fondsen die gevestigd zijn in Nederland (de verdwijnende fondsen). Voor meer 
informatie, zie ook “Wat zijn de fiscale gevolgen?” op pagina 12. 

 
Rekening houdend met het verwachte belastingnadeel zoals hierboven benoemd onder 3 zullen de 
lagere doorlopende kosten er per saldo toe leiden dat het verwachte netto rendement in de nieuwe 
situatie nagenoeg gelijk is aan het netto rendement in de oude situatie (onder vergelijkbare 
omstandigheden).  
 
Kosten aandeelhouders zonder klantrelatie bij Van Lanschot Kempen N.V. en/of 
Kempen Capital Management N.V. 
 
Aandeelhouders die geen klant zijn van Van Lanschot Kempen N.V. en/of Kempen Capital 
Management N.V. gaan jaarlijks hogere doorlopende kosten betalen aan het ontvangende fonds ten 
opzichte van het verdwijnende fonds.  
 
Zowel de management fee als de service fee voor al onze Luxemburgse fondsen zijn over het 
algemeen hoger. Daarnaast dragen de fondsen taxe d’abonnement af die aan aandeelhouders wordt 
doorberekend.  
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Verloop aan- en verkoop ontvangende fondsen?  
 

Hoe worden de ontvangende fondsen verhandeld. Worden ze verhandeld op 
Euronext?  
 
De ontvangende fondsen worden niet verhandeld op Euronext.  
 
Aan- en/of verkooporders kunnen op gebruikelijke wijze worden ingelegd via de intermediair (bank, 
vermogensbeheerder, het beleggingsplatform of andere instelling) waar u uw beleggingsrekening 
heeft.  
 
Vereisten intermediair om aan-en verkopen te kunnen doorvoeren 
 
De intermediair dient, om deze aan- en verkopen te kunnen faciliteren, een effectenrekening aan te 
houden bij de administrateur van de ontvangende fondsen: BNP Paribas Securities Services, 
Luxembourg. Deze partij houdt namelijk het aandelenregister bij voor de ontvangende fondsen (zie 
voor meer informatie “Waarom dient de intermediair een beleggingsrekening te openen bij BNP 
Paribas Securities Services, Luxembourg?” op pagina 16).   
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Wat zijn de fiscale gevolgen?  
 
In deze paragaaf beschrijven we de meest materiële fiscale gevolgen van de voorgenomen fusie van 
fondsen. De informatie in deze paragraaf is van algemene aard en niet bedoeld om een compleet 
beeld te verschaffen van alle aspecten van het Nederlandse of buitenlandse belastingrecht die 
relevant zijn en/of kunnen zijn voor een aandeelhouder. Het is ook geen fiscaal advies ten aanzien 
van een belegging in deze fondsen. Daarvoor dient u uw eigen fiscaal adviseur te raadplegen. 
 
Verschil in fiscale behandeling  

 
De fiscale behandeling van de verdwijnende fondsen is anders dan de fiscale behandeling van de 
ontvangende fondsen. Het verschil in fiscale behandeling heeft, onder dezelfde omstandigheden, 
effect op het netto rendement van de fondsen. De verwachting is dat, per saldo, de impact op het 
rendement van de ontvangende fondsen in vergelijking met de verdwijnende fondsen negatief is als 
gevolg van dit verschil in fiscale behandeling.  

 
Het verschil in fiscale behandeling is een gevolg van de volgende factoren. 
 
 Netwerk van internationale handelsverdragen 
De instrumenten waarin de fondsen beleggen kunnen onderworpen zijn aan (bron)belasting op 
dividenden, rente en vermogenswinsten in het land waar de belegging gevestigd is. De hoogte hangt 
af van de tarieven die gelden conform de fiscale wetgeving in dat land. In bepaalde gevallen is een 
gereduceerd belastingtarief van toepassing dankzij een gesloten verdrag ter voorkoming van 
dubbele belasting tussen Nederland (in het geval van de verdwijnende fondsen) of Luxemburg (in 
het geval van de ontvangende fondsen) en het land waar de belegging gevestigd is. 
 
Nederland heeft een uitgebreid verdragennetwerk waar de verdwijnende fondsen gebruik van 
kunnen maken. Het verdragennetwerk van Luxemburg is minder uitgebreid waardoor uiteindelijk 
minder belastingvoordeel van toepassing is ten opzichte van landen waar Nederland wel een 
verdrag mee heeft gesloten.  
 
De verwachte jaarlijkse impact hiervan op het rendement van de ontvangende fondsen vergeleken 
met het, in dezelfde omstandigheden, verwachte rendement van de verdwijnende fondsen, is als 
volgt:  

 
*Dit is een inschatting. De daadwerkelijke impact hangt af van de samenstelling van de beleggingsportefeuille 
en de internationale verdragen die van toepassing zijn. Hier kunnen veranderingen in optreden. Deze 
inschatting is extern gevalideerd door Deloitte N.V. en is een berekening van de gemiddelde samenstelling van 
de beleggingsportefeuille van de verdwijnende fondsen over de afgelopen drie jaar. Aan deze berekening 
kunnen geen rechten worden ontleend.  

Ontvangend Fonds Jaarlijks percentage lager rendement 
ontvangend fonds t.o.v. verdwijnend fonds als 
gevolg van verschillen in internationale 
belastingverdragen (t.b.v. het voorkomen van 
dubbele bronbelasting)* 

Kempen (Lux) European Sustainable Equity 
Fund 

-/- 0.20% 

Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund -/- 0.19% 
Kempen (Lux) European Property Fund -/- 0.17% 
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 FBI regime: niet voor ontvangende fondsen 
Op de verdwijnende fondsen is het regime voor fiscale beleggingsinstellingen3 (“FBI regime”) van 
toepassing. Hierdoor kan op grond van de Nederlandse Wet Dividendbelasting een vermindering 
worden toegepast op de aan de belastingdienst af te dragen dividendbelasting 
(“afdrachtvermindering”) waardoor de buitenlandse bronheffing op de beleggingen feitelijk wordt 
gecompenseerd. Dit is gunstig voor het bedrag dat aan beleggers uitgekeerd wordt omdat er minder 
dividendbelasting op drukt.  
 
In Luxemburg wordt echter geen dividendbelasting geheven op dividenduitkeringen waardoor het 
voordeel wat de verdwijnende fondsen op dit punt hebben niet van toepassing is op de 
ontvangende fondsen.  
 
 Taxe d’abonnement Luxemburg 
De ontvangende fondsen zijn in Luxemburg een zogenaamde "taxe d'abonnement" (een in 
Luxemburg geldende belasting die in Luxemburg gevestigde holdings moeten betalen over de 
waarde van de door de holding uitgegeven aandelen) verschuldigd tegen een jaarlijks tarief van 
0,05%. Voor aandelenklassen die voorbehouden zijn aan institutionele beleggers geldt een lager 
tarief van 0,01%. Deze belasting is elk kwartaal verschuldigd en wordt berekend op basis van het 
netto vermogen aan het einde van elk kalenderkwartaal.  

 
Overige fiscale aspecten verdwijnende Fondsen 
  
Uitdelingsverplichting 
Het FBI regime dat van toepassing is op de verdwijnende Fondsen zorgt er voor dat de fiscale winst 
van deze fondsen belast wordt tegen een tarief van 0% in plaats van tegen het reguliere 
Nederlandse vennootschapsbelastingtarief van 25%. De toepassing van het FBI regime is gebonden 
aan strikte voorwaarden. Een van deze voorwaarden is dat het fonds de voor uitdeling beschikbare 
winst binnen 8 maanden na het einde van het boekjaar uitdeelt aan zijn beleggers (de zogenaamde 
“uitdelingsverplichting”). Deze winstuitkeringen vinden in beginsel plaats met inhouding van 
Nederlandse dividendbelasting. Het Nederlandse dividendbelastingtarief is 15%.  
 
Dividenduitkering 
De verdwijnende fondsen zullen, om aan hun uitdelingsverplichting met betrekking tot het boekjaar 
2021/2022 te voldoen, de fiscale winst inclusief de eventueel gevormde afrondingsreserve uiterlijk 
een maand vóór de fusiedatum uitkeren, met inhouding van de Nederlandse dividendbelasting. 
Ongeveer gelijktijdig doen deze fondsen een interim dividenduitkering die betrekking heeft op het 
boekjaar 2022/2023 om ook aan de uitdelingsverplichting voor dit boekjaar te voldoen. AIs de 
interim dividenduitkering na afloop van het boekjaar niet voldoende is om aan de 
uitdelingsverplichting te voldoen volgt er een extra dividenduitkering. Hierbij benutten de 
verdwijnende fondsen zoveel als mogelijk de afdrachtvermindering door middel van de aangifte. Het 
is echter mogelijk dat er nog een recht op afdrachtvermindering ontstaat nadat de aangifte 
dividendbelasting is gedaan. Dit recht kan, na het doen van de laatste aangifte, niet meer worden 
benut. 

 
  

 
3 Zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (“Wet VPB”) 
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Fiscale gevolgen Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund 
 

Sommige landen heffen overdrachtsbelasting wanneer de (indirecte) aandeelhouder verandert. Als 
gevolg van de fusie veranderen de indirecte aandeelhouders van de activa die door Kempen (Lux) 
Global Sustainable Equity Fund worden gehouden omdat dit ontvangende fonds als enige fonds al 
bestaat en daarmee al aandeelhouders heeft. Dit heeft als gevolg dat na de fusie de bestaande 
aandeelhouders in het ontvangende fonds en de bestaande aandeelhouders in het verdwijnende 
fonds een ander deel van de totale aandelen zullen bezitten dan vóór de fusie. In de landen waar het 
verdwijnende en ontvangende fonds activa aanhouden die meer dan 15% van de totale activa 
uitmaken, hebben wij aan lokale adviseurs gevraagd of de indirecte verandering in eigendom fiscale 
gevolgen heeft. Alle plaatselijke adviseurs hebben bevestigd dat de fusie geen fiscale gevolgen heeft. 
 

Fiscale gevolgen Kempen European Property Fund N.V. 
 
Sommige landen heffen bij beleggingen in onroerend goed overdrachtsbelasting wanneer activa van 
het ene naar het andere fonds worden overgedragen. Voor Kempen European Property Fund N.V. 
zijn de landen waar overdrachtsbelasting verschuldigd is Spanje, Ierland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. In deze landen claimen we vrijstelling van overdrachtsbelasting die lokale autoriteiten als 
gevolg van de fusie zullen geven.  

 

Fiscale gevolgen voor in Nederland gevestigde aandeelhouders 
 
Op basis van het fiscaal recht dat thans van toepassing is in Nederland worden de beleggers van de 
verdwijnende fondsen geacht om direct vóór de juridische fusie (zie “Wanneer worden de fondsen 
gefuseerd? ” op pagina 4) de aandelen in het betreffende fonds te hebben vervreemd, en de 
aandelen in het ontvangende fonds te hebben verworven.  
 
Hieronder zijn de gevolgen hiervan beknopt weergegeven aan de hand van objectieve criteria voor 
in Nederland gevestigde particuliere aandeelhouders zonder aanmerkelijk belang en in Nederland 
gevestigde vennootschappen zonder aanmerkelijk belang. Deze criteria zijn mogelijk niet zonder 
meer van toepassing op de persoonlijke situatie van individuele aandeelhouders.  

 
Aandeelhouders wordt uitdrukkelijk aangeraden contact op te nemen met de eigen fiscaal 
adviseur voor de vaststelling van mogelijke veranderingen ten opzichte van de persoonlijke 
situatie.  
 
Voor de in Nederland woonachtige en gevestigde aandeelhouders van de verdwijnende fondsen 
heeft de fusie als zodanig in beginsel geen gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting of 
vennootschapsbelasting. De wijze waarop de aandelen moeten worden gewaardeerd verandert 
echter wel. De aandelen in de FBI-constructie worden gewaardeerd op kostprijs of lagere 
marktwaarde. De aandelen in een Luxemburgse SICAV (van toepassing op de ontvangende fondsen), 
een fonds vergelijkbaar met een Nederlandse vrijgestelde beleggingsinstelling, worden gewaardeerd 
op de marktwaarde. Als de marktwaarde hoger is dan de kostprijs vindt er een herwaardering van de 
aandelen naar de hogere waarde plaats. Deze herwaardering kan onderworpen zijn aan 
vennootschapsbelasting. Voor de inkomstenbelasting wordt de hogere waarde meegenomen in het 
bepalen van de belasting op sparen en beleggen. Het bedrag van de verschuldigde belasting verschilt 
echter per type belegger, daarom adviseren wij contact op te nemen met een fiscaal adviseur. 
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Het fusieproces  
 

Voor wie zijn de kosten van de fusie?  
 
De kosten die betrekking hebben op de fusie, zoals kosten voor juridisch advies en 
accountantskosten, zijn voor rekening van de beheerder.  
 
Wat zijn belangrijke data? 
 
De fusies dienen, per verdwijnend fonds, eerst goedgekeurd te worden in een zogenaamde 
Buitengewone Aandeelhoudersvergadering. De bijbehorende data zijn in het schema hieronder 
genoemd. Deze data zijn onder voorbehoud. Wanneer er wijzigingen optreden worden deze 
gecommuniceerd via de intermediairs en de website https://www.kempen.com/nl/news-and-
knowledge/persberichten-2022/grensoverschrijdende-fusies.  
 

 
Datum Stap 
4 oktober 2022 Aankondiging Buitengewone Aandeelhoudersvergaderingen 

(“BAVA”) 
18 oktober 2022  
tot 10:00 uur 

Laatste dag (tot 10:00 uur) waarop aandeelhouders zich kunnen 
aanmelden voor de Buitengewone 
Aandeelhoudersvergadering(en) van het voor hen relevante fonds. 

15 november 2022 Aanvang van de BAVA: 
 
09.00 Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. 
10.00 Kempen European Property Fund N.V. 
11.00 Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. 
 
Het fusievoorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
aandeelhouders van de verdwijnende fondsen.  
Als een meerderheid van de aanwezige aandeelhouders instemt 
met de fusie(s) zal het vervolgtraject in gang worden gezet. 

 
Als tijdens de BAVA een meerderheid van de aanwezige aandeelhouders vóór de fusie heeft 
gestemd zal deze in gang worden gezet. In dat geval geldt per fonds het volgende: 

 
8 december 2022 Laatste dag van handelsorders / laatste dag om uit te treden 

Tot 16.00 CET kunnen aan- en/of verkooporders gegeven worden 
(let op: uw intermediair kan een andere ‘cut-off’ tijd hanteren!)   
 
 

9 december  
tot en met  
15 december 2022 

Handelsstop 
Gedurende deze periode kunnen er geen aan- en/of 
verkooporders meer worden ingelegd. 

16 december 2022 Datum van fusie 
Aandeelhouders ontvangen de aandelen van de ontvangende 
fondsen.  
De Euronext-listing van de verdwijnende fondsen wordt 
geschrapt. 

 

https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2022/
https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2022/
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Hoe meld ik me aan voor een BAVA? 
 
Aandeelhouders die een BAVA in persoon (of bij gevolmachtigde) wensen bij te wonen als stem- en 
vergadergerechtigden:  
I. dienen op 18 oktober 2022 (de Registratiedatum), na verwerking van alle bij- en 
afschrijvingen, als aandeelhouder te zijn ingeschreven in een (deel)register4.  
II. kunnen zich tot uiterlijk 8 november 2022, 10.00 CET, via hun intermediair, aanmelden bij 
Kempen Capital Management N.V. De intermediar dient een aandeelhouder schriftelijk per fax +31 
(0)20 3489549 of per e-mail: proxyvoting@kempen.nl aan te melden. Bij deze aanmelding dient een 
bevestiging van de bank te worden overlegd dat de betreffende aandelen op hun naam staan 
geregistreerd ten tijde van de Registratiedatum. Aandeelhouders krijgen via hun intermediair een 
ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.  
Zie voor meer informatie de oproepadvertentie die te zijner tijd geplaatst zal worden op 
https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2022/grensoverschrijdende-
fusies 
 
Ik ben akkoord met de fusie: wat nu?   
 
Aandeelhouders die instemmen met de fusie hoeven niets te doen. Wanneer de fusie doorgang 
vindt ontvangen zij automatisch aandelen van het relevante ontvangende fonds.  
 
Wel dient de intermediair, waar de aandeelhouder een beleggingsrekening aanhoudt waarop de 
aandelen geregistreerd staan, tijdig een rekening geopend te hebben bij BNP Paribas Securities 
Services, Luxembourg, de transfer agent van de ontvangende fondsen (zie ook de volgende twee 
Q&A).  
 
Niet akkoord met de fusie, wat kan ik als aandeelhouder doen?  
 
Als u niet akkoord bent met de fusie, kunt u uw positie verkopen voordat de fusie plaatsvindt. U kunt 
ook een tegenstem uitbrengen en een verzoek tot compensatie indienen.  
 
Verkoop aandelen 
Aandeelhouders kunnen hun aandelen verkopen tot de ‘cut-off’ (zie tabel hieronder) op de laatste 
handelsdag onder de huidige voorwaarden welke vermeld staan in het prospectus van het 
betreffende verdwijnende fonds en te vinden is op www.kempen.com/nl/asset-management onder 
de betreffende fondsen  
 

Verdwijnend fonds Cut-off inleggen laatste 
verkooporder 

 

Kempen European Property Fund N.V.  8 december 2022 – 16:00 CET 
Let op: uw 
intermediair kan 
een andere ‘cut-off’ 
tijd hanteren!   

Kempen European Sustainable Equity 
Fund N.V. 

8 december 2022 – 16:00 CET 

Kempen Global Sustainable Equity Fund 
N.V. 

8 december 2022 – 16:00 CET 

 
  

 
4 Als (deel)register zijn aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de bij het Nederlands Centraal 
Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (Euroclear Nederland) aangesloten instellingen in de zin van de Wet 
giraal effectenverkeer.  

https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2022/
http://www.kempen.com/nl/asset-management
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Tegenstem uitbrengen 
Aandeelhouders hebben ook de mogelijkheid om tegen de fusie te stemmen tijdens de BAVA. Mocht 
de fusie desondanks doorgang vinden omdat een meerderheid voor fusie heeft gestemd hebben 
aandeelhouders 30 dagen de tijd om een verzoek tot compensatie in te dienen via hun intermediair. 
 
Verzoek tot compensatie 

 
Indien aandeelhouders van de verdwijnende fondsen geen aandeelhouder in de ontvangende 
fondsen wensen te worden kunnen zij tegen de fusie stemmen tijdens de BAVA en een verzoek tot 
compensatie indienen. Bij het verzoek tot compensatie ontvangen aandeelhouders een compensatie 
in contanten in plaats van aandelen in de ontvangende fondsen. Het bedrag per aandeel van een 
verdwijnend fonds dat gecompenseerd zal worden is gelijk aan de handelsprijs (koers) van het 
betreffende aandeel op de relevante fusie-datum van het betreffende verdwijnende fonds.  
Aandeelhouders die het verzoek om vergoeding in contanten willen indienen, moeten de volgende 
acties ondernemen: 
- op de BAVA tegen de fusie stemmen; 
- hun intermediair informeren over het verzoek tot compensatie. De intermediair van de betreffende 
aandeelhouder dient vervolgens, binnen één maand na de BAVA, namens de aandeelhouder een 
schriftelijk verzoek tot vergoeding in contanten in te dienen bij de beheerder van het verdwijnende 
fonds. De intermediair dient daarbij aan te geven op hoeveel aandelen de compensatie betrekking 
heeft. Let op dit dienen wel álle aandelen te zijn in het bezit van de aandeelhouder. Er kan geen 
compensatie uitgekeerd worden over slechts een deel van de aandelen die in het bezit zijn van de 
aandeelhouder. De intermediair kan een deadline hanteren die korter is dan één maand waarop het 
compensatie verzoek van de aandeelhouder ontvangen dient te zijn.  
 
Ik ben niet akkoord met de fusie: verzoek tot compensatie of verkoop aandelen?  

 
De verkoop van aandelen door de aandeelhouder is minder tijdrovend dan het indienen van een 
verzoek tot compensatie omdat bij verkoop aandeelhouders de verkoopopbrengst binnen de van 
toepassing zijnde termijn terugkrijgen. Bij het indienen van een verzoek tot compensatie kan dit 
langer duren, omdat uitbetaling van de compensatie via de intermediair (zoals de bank of broker) 
van de belegger zal geschieden.  
 
Bij verkoop van aandelen bepaalt de aandeelhouder zelf op welk moment hij/zij dit wenst te doen 
(mits dit gebeurt voor de handelsstop) en is de verkoopopbrengst afhankelijk van de intrinsieke 
waarde van het Fonds ten tijde van de verkooptransactie.  
 
Bij een verzoek tot compensatie wordt de hoogte van de compensatie bepaald op basis van de koers 
van het betreffende aandeel op de dag van de fusie.  
 
 
Waarom dient de intermediair een beleggingsrekening te openen bij BNP Paribas 
Securities Services, Luxembourg? 
 
Om in de ontvangende fondsen te kunnen handelen dient er door de intermediair van de 
aandeelhouder een effectenrekening geopend te worden bij BNP Paribas Securities Services, 
Luxembourg. Deze partij houdt namelijk het aandelenregister bij voor de ontvangende fondsen. De 
beheerder van de ontvangende fondsen (Kempen Capital Management N.V.) neemt contact op met 
alle intermediairs om hen erop te wijzen een rekening te openen. Aandeelhouders kunnen indien 
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gewenst zelf bij hun intermediair nagaan of deze reeds een effectenrekening heeft of van plan is om 
deze (tijdig) te openen bij BNP Paribas Securities Services, Luxembourg.  
 
Wat gebeurt er met de aandelen van aandeelhouders wiens intermediair niet tijdig 
een rekening bij BNP Paribas Securities Services, Luxembourg heeft geopend?  
 
Als een intermediair niet tijdig een rekening heeft bij BNP Paribas Securities Services in Luxemburg 
opent BNP Paribas Securities Services Luxemburg zelf een effectenrekening waar de aandelen van de 
betreffende aandeelhouders op geregistreerd zullen worden. Dit betreft een zogenaamde 
geblokkeerde rekening. Het is om die reden voor de betreffende aandeelhouders dan niet mogelijk 
om aandelen te verkopen en de verkoopopbrengst op de eigen rekening te ontvangen totdat hun 
intermediair het klantacceptatieproces bij BNP Paribas Securities Services Luxemburg heeft 
doorlopen. Ook is het niet mogelijk om andere orders, zoals een switch order, met betrekking tot 
het ontvangende fonds uit te laten voeren zolang de effectenrekening geblokkeerd is.  

Belangrijke gebeurtenissen vóór fusiedatum 
 
Uiterlijke handelsdatum verdwijnende fondsen? 
 
Tot uiterlijk 5 werkdagen vóór de fusiedatum kan er in de verdwijnende fondsen gehandeld worden. 
Zie ook de tabel onder ‘Wat zijn belangrijke data?’ op pagina 15. 
 
Handelsstop? 
 
De handelsstop gaat 5 werkdagen vóór de fusiedatum in. Dit betekent dat er tot uiterlijk 5 
werkdagen voor de fusiedatum aan- en/of verkooporders voor de verdwijnende fondsen kunnen 
worden ingelegd.  
 
Dividenduitkering?   
 
De verdwijnende fondsen keren, om aan de uitdelingsverplichting met betrekking tot het boekjaar 
2021/2022 te voldoen, hun fiscale winst inclusief de eventueel gevormde afrondingsreserve uiterlijk 
een maand vóór de fusiedatum uit, met inhouding van de Nederlandse dividendbelasting.  
 
Ongeveer gelijktijdig doen deze fondsen een interim dividenduitkering die betrekking heeft op het 
boekjaar 2022/2023 om ook aan de uitdelingsverplichting voor boekjaar 2022/2023 te voldoen.  
Blijkt de interim dividenduitkering na afloop van het boekjaar niet voldoende om aan de 
uitdelingsverplichting te voldoen zal er nog een extra dividenduitkering volgen. 
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Belangrijkste fondskenmerken  
(verdwijnend fonds versus ontvangend fonds)  

 
In de volgende tabel zijn de belangrijkste fondskenmerken van de verdwijnende en de ontvangende 
fondsen uiteengezet.  

 
Een uitgebreider overzicht is te vinden in het ‘Informatie Memorandum’ en het fusievoorstel 
(‘Common Merger Proposal’) behorende bij de fusies. Deze documenten zijn te vinden op: 
https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2022/grensoverschrijdende-
fusies 
 
Voor een volledig overzicht van de kenmerken verwijzen wij naar de prospectussen van de 
betreffende fondsen die te vinden zijn op onze website via www.kempen.com/nl/asset-
management. 
 
 
 

 Kempen European Sustainable 
Equity Fund N.V. 

 

Kempen (Lux) European 
Sustainable Equity Fund 

 
Beleggingsbeleid The investment policy of the Fund is 

designed primarily for long-term 
investors such as pension funds 
seeking capital appreciation over the 
long term and to offer these 
investors the opportunity to invest in 
a diversified portfolio of European 
companies which are open to 
shareholder engagement and 
integrate environmental, social and 
governance (ESG) criteria in their 
strategy. 
 
Investments in the Fund are 
screened by independent data 
providers to assess the score on ESG 
criteria. 
 
The Fund strives to select 
investments with the focus on the 
long term and sustainable growth, 
which have an ESG rating of at least 
BB or equivalent. 
 
The Fund primarily aims to generate 
a better long-term total return than 
the MSCI Europe Net TR Index in 
euro, comprising capital gains or 
losses plus net dividend. The 
Shareholder’s return will comprise 
movements in the price of Shares in 
the Fund as well as dividends to be 
paid by the Fund, if any. The Fund 
aims to be in line with the Paris 

The Sub-Fund's investment objective 
is to offer Investors the opportunity to 
invest in an actively and professionally 
managed portfolio of listed European 
companies which are open to 
shareholder engagement and 
integrate environmental, social and 
governance (“ESG”) criteria in their 
strategy. 
 
The Sub-Fund’s assets will be 
invested, either directly or, on an 
ancillary basis, through the use of 
financial derivative instruments, in a 
diversified portfolio of investments in 
equity and equity equivalent 
securities of listed companies. The 
Sub-Fund selects investments with the 
focus on the long term and 
sustainable growth. The Sub-Fund’s 
investment process takes ESG risks 
and opportunities into account when 
evaluating the quality and growth 
prospects of a company.  
 
The Shareholder’s return will 
comprise of movements in the NAV of 
Shares in the Sub-Fund as well as 
dividends paid by the Sub-Fund, if 
any. The Sub-Fund primarily aims to 
generate a long-term return in excess 
of the MSCI Europe Total Return Net 
Index, comprising capital gains or 
losses plus net dividend. 

https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2022/
http://www.kempen.com/nl/asset-management
http://www.kempen.com/nl/asset-management
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Agreement climate goals by targeting 
a carbon neutral portfolio in 2050. In 
the meantime the Fund aims to have 
a carbon intensity of at least 50% 
below the MSCI Europe Net TR Index. 
When constructing the Fund’s 
portfolio the Management Company 
may be advised by the Client 
Solutions department of Kempen 
Capital Management. This 
department has comprehensive 
experience with longterm investors 
such as pension funds seeking capital 
appreciation over the long term. 
 
Investment universe  
The Fund invests primarily in listed 
European companies which are 
screened by independent data 
providers on ESG criteria. Only 
investments that have been 
successfully screened on all 
applicable ESG criteria may be 
acquired by the Fund. 
Investments may be made in all 
available sectors. 
The majority of the financial 
instruments in which the Fund 
invests, are traded on a regulated 
market. The 
Fund may purchase and sell financial 
instruments on different trading 
venues such as multilateral trading 
facilities.  The Fund may also invest 
in liquidities and deposits. 
 
Investment guidelines 
The Fund may invest in the selected 
financial instruments either directly 
or indirectly by investing in other 
investment funds. 
The Fund does not make use of 
derivative positions, such as options, 
warrants and futures, for efficient 
portfolio management and hedging 
purposes. 
 
Investment restrictions 
The following investment restrictions 
must be complied with by the 
Management Company when 
pursuing the investment policy of the 
Fund: 
- The portfolio consists for at least 
50% of companies that have a 
market capitalisation of at least € 5 
billion; 

 
Investments may be made in all 
available sectors.  
 
The financial instruments in which the 
Sub-Fund invests are traded on 
Regulated Markets, including 
multilateral trading facilities.  
 
Subject to the limits set out in the 
Investment Policies and Restrictions, 
the Sub-Fund may hold ancillary liquid 
assets (i.e. bank deposits at sight, such 
as cash held in current accounts with 
a bank accessible at any time) for 
treasury purposes. 
 
Subject to the limits set out in the 
Investment Policies and Restrictions, 
the Sub-Fund may also invest in bank 
deposits, money market instruments 
or money market funds in order to 
achieve its investment goals, for 
treasury purposes and in case of 
unfavourable market conditions. 
 
The Sub-Fund may use derivative 
positions, such as options, warrants 
and futures, only for efficient portfolio 
management and hedging purposes. 
 
The following investment restrictions 
must be complied with by the 
Management Company when 
pursuing the investment policy of the 
Sub-Fund: 
 
- At least 50% of the Sub-Fund’s total 
assets shall consist of companies that 
have a market capitalization of at 
least € 5 billion;  
- The Sub-Fund may not invest more 
than 10% of its total assets in other 
investment funds (UCITS or other 
UCIs).  
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- The Fund may temporarily finance 
up to 10% of its total assets with 
borrowed capital; 
- The Fund will only include 
companies which have an ESG rating 
of at least BB or equivalent. If no 
rating is available it’s up to the 
discretion of The Management 
Company to decide whether the 
company is eligible. A maximum of 
5% of the total assets of the portfolio 
is allowed to have no rating; 
- The Fund is subject to the 
requirements and restrictions 
imposed on a UCITS by the Wft and 
BGfo. The applicable provisions of 
the BGfo as of the date of the 
Prospectus are included in Annex 3 
to the Prospectus; 
- The Fund may not invest more than 
10% of its total assets in other UCITS 
or other AIF’s. 
The Management Company has the 
power to depart from the 
investment policy, having due regard 
to Shareholders’ interests, provided 
that such departure is due to an 
event outside the Management 
Company’s control (force majeure), 
for instance the situation which 
arises as a consequence of a merger 
or acquisition of a company in which 
the Fund has invested or one 
resulting from a substantial change 
in the composition of the 
benchmark. 
If an instrument held by the Fund is 
no longer eligible for investment due 
to the ESG restrictions, the 
Management Company will sell the 
instrument taking due account of the 
interest of the Fund and its investors. 

Benchmark MSCI Europe Net Total Return Index MSCI Europe Net Total Return Index 
Beheerder Kempen Capital Management N.V. Kempen Capital Management N.V. 
Kosten Zie tabel onder “Kosten ontvangende fondsen”op pagina 9. 
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 Kempen Global Sustainable 
Equity Fund N.V. 

Kempen (Lux) Global Sustainable 
Equity Fund 

Beleggingsbeleid The Fund offers the opportunity to 
invest in a diversified portfolio of 
companies worldwide which comply 
with strict sustainability criteria. 
Investments in the Fund are 
screened by independent data 
providers to assess compliance with 
environmental, social and 
governance (ESG) criteria. The 
Management Company uses strict 
sustainability criteria that minimise 
or exclude investments in companies 
involved in controversial activities 
such as alcohol, tobacco and adult 
entertainment. The Fund strives to 
select investments with the focus on 
the long term and sustainable 
growth. The Fund strives to select 
companies that have well integrated 
ESG in their strategy and are in a 
position to create sustainable value 
in the long-term. Contribution to the 
transition to a more sustainable 
economy is taken into account in the 
investment process. 
The Fund primarily aims to generate 
a long-term total return in excess of 
the MSCI World Net TR Index in euro, 
comprising capital gains or losses 
plus net dividend. The Shareholder’s 
return will comprise movements in 
the price of Shares in the Fund as 
well as dividends to be paid by the 
Fund, if any. The Fund aims to be in 
line with the Paris Agreement 
climate goals by targeting a carbon 
neutral portfolio in 2050. In the 
meantime the Fund aims to have a 
carbon intensity of at least 50% 
below the MSCI World Net TR Index. 
 
Investment universe 
The Fund invests primarily in listed 
companies worldwide that are 
screened by independent data 
providers on strict sustainability 
criteria that minimise or exclude 
investments in companies involved 
in controversial activities such as 
alcohol, tobacco and adult 
entertainment and comply with 
these strict sustainability criteria. 
Investments may be made in all 
available sectors; however 

The Sub-Fund's investment objective 
is to offer Investors the opportunity to 
invest in an actively and professionally 
managed portfolio of listed companies 
worldwide which are open to 
shareholder engagement and 
integrate environmental, social and 
governance (“ESG”) criteria in their 
strategy. 
 
The Sub-Fund’s assets will be 
invested, either directly or, on an 
ancillary basis, through the use of 
financial derivative instruments, in a 
diversified portfolio of investments in 
equity and equity equivalent 
securities of listed companies. The 
Sub-Fund selects investments with the 
focus on the long term and 
sustainable growth. The Sub-Fund’s 
investment process takes ESG risks 
and opportunities into account when 
evaluating the quality and growth 
prospects of a company.  
 
The Shareholder’s return will 
comprise of movements in the NAV of 
Shares in the Sub-Fund as well as 
dividends paid by the Sub-Fund, if 
any. The Sub-Fund aims to generate a 
long-term total return of 8% on an 
annual basis. 
 
Investments may be made in all 
available sectors.  
 
The financial instruments in which the 
Sub-Fund invests are traded on 
Regulated Markets, including 
multilateral trading facilities.  
 
The Sub-Fund may also invest in 
liquidities and deposits. 
 
The Sub-Fund may invest in the 
selected financial instruments either 
directly or indirectly by investing in 
other investment funds, for example 
temporarily in a money market fund. 
The Sub-Fund may use derivative 
positions, such as options, warrants 
and futures, only for efficient portfolio 
management and hedging purposes. 
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investments in companies which 
belong to the Real Estate sector 
according to the Global Industry 
Classification Standards (GICS) are 
excluded. 
The majority of the financial 
instruments in which the Fund 
invests, are traded on a regulated 
market. The Fund may purchase and 
sell financial instruments on different 
trading venues such as multilateral 
trading facilities. 
The Fund may also invest in 
liquidities and deposits. 
 
Investment guidelines 
The Fund may invest in the selected 
financial instruments either directly 
or indirectly, by investing in other 
investment funds, or derivative 
positions such as options, warrants 
and futures. 
These derivative positions may be 
used for both efficient portfolio 
management and hedging purposes. 
In the event that these derivatives 
are traded over-the-counter, the 
documentation that is customary in 
the market will be used. 
 
Investment restrictions 
The following investment restrictions 
must be complied with by the 
Management Company when 
pursuing the investment policy of the 
Fund. 
– The portfolio consists for at least 
75% of companies that have a 
market capitalisation of at least € 5 
billion; 
– The Fund may temporarily finance 
up to 10% of its total assets with 
borrowed capital; 
– The Fund is subject to the 
requirements and restrictions 
imposed on a UCITS by the Wft and 
BGfo. The applicable provisions of 
the BGfo as of the date of the 
Prospectus are included in Annex 3 
to the Prospectus; 
– The Fund may not invest more than 
10% of its total assets in other UCITS 
or other AIF’s. 
The Management Company has the 
power to depart from the 
investment policy, having due regard 
to Shareholders’ interests, provided 

The following investment restrictions 
must be complied with by the 
Management Company when 
pursuing the investment policy of the 
Sub-Fund: 
 
- At least 50% of the Sub-Fund’s total 
assets shall consist of companies that 
have a market capitalization of at 
least € 5 billion;  
- The Sub-Fund may not invest more 
than 10% of its total assets in other 
investment funds (UCITS or other 
UCIs).  
 
Additional risk warnings regarding 
investments in Russia are contained in 
the main part of the Prospectus. 
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that such departure is due to an 
event outside the Management 
Company’s control (force majeure), 
for instance the situation which 
arises as a consequence of a merger 
or acquisition of a company in which 
the Fund has invested or one 
resulting from a substantial change 
in the composition of the 
benchmark. 
If an instrument held by the Fund is 
no longer eligible for investment due 
to the ESG restrictions, the 
Management Company will sell the 
instrument taking due account of the 
interest of the Fund and its investors. 

Benchmark MSCI World Total Return Index Net MSCI World Total Return Index Net 
Beheerder Kempen Capital Management N.V. Kempen Capital Management N.V. 
Kosten Zie tabel onder “Kosten ontvangende fondsen”op pagina 9 
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 Kempen European Property Fund 
N.V. 

Kempen (Lux) European Property 
Fund 

Beleggingsbeleid The Fund employs a bottom-up 
strategy to construct a portfolio of 
European property companies. 
 
The Fund primarily aims to generate 
a long-term total return in excess of 
the FTSE EPRA Nareit Developed 
Europe UCITS Daily Capped Index in 
euro, comprising capital gains or 
losses plus net dividend. The 
Shareholder’s return will comprise 
movements in the price of Shares in 
the Fund as well as dividends to be 
paid by the Fund, if any. 
The Fund incorporates the 
environmental, social and 
governance (“ESG”) criteria of the 
Management Company in the 
investment process, as outlined in 
the paragraph “Responsible 
investment (ESG)” of the Prospectus. 
More information on the 
implementation of responsible 
investment and ESG criteria for this 
investment fund can be found on 
www.kempen.com/nl/asset-
management by selecting the Fund. 
 
Investment universe 
The Fund invests primarily in listed 
European companies whose principal 
business is financing, dealing, 
holding, developing and managing 
real estate and having their place of 
incorporation or their principal 
business activities in geographical 
Europe. Investments may be made in 
all available real estate sectors. 
The majority of the financial 
instruments in which the Fund 
invests, are traded on a regulated 
market. The Fund may purchase and 
sell financial instruments on different 
trading venues such as multilateral 
trading facilities. 
The Fund may also invest in 
liquidities and deposits. 
 
Investment guidelines 
The Fund may invest in the selected 
financial instruments either directly 
or indirectly, by investing in other 
investment funds, or by derivative 

Investment Objective and Policy 
The Sub-Fund's investment objective 
is to offer Investors the opportunity to 
invest in an actively and professionally 
managed portfolio of listed European 
companies whose principal business is 
financing, dealing, holding, developing 
and managing real estate. 
 
The Sub-Fund primarily aims to 
generate a long-term return in excess 
of the FTSE EPRA / NAREIT Developed 
Europe UCITS Daily Capped Index (the 
“Benchmark”), comprising capital 
gains or losses plus net dividend. 
 
The Sub-Fund’s total assets (excluding 
cash and cash equivalents) will be 
invested, either directly or, on an 
ancillary basis, through the use of 
financial derivative instruments, in 
equity and equity equivalent 
securities issued by listed companies 
whose principal business is financing, 
dealing, holding, developing and 
managing real estate and having their 
place of incorporation or their 
principal business activities in an 
European country (including a 
significant part of its total assets in 
closed-ended REITs). 
 
Financial derivative instruments may 
be used for hedging purposes and for 
efficient portfolio management. 
 
Subject to the limits set out in the 
Investment Policies and Restrictions, 
the Sub-Fund may hold ancillary liquid 
assets (i.e. bank deposits at sight, such 
as cash held in current accounts with 
a bank accessible at any time) for 
treasury purposes. 
 
Subject to the limits set out in the 
Investment Policies and Restrictions, 
the Sub-Fund may also invest in bank 
deposits, money market instruments 
or money market funds in order to 
achieve its investment goals, for 
treasury purposes and in case of 
unfavourable market conditions. 
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positions such as options, warrants 
and futures. 
These derivative positions may be 
used for both efficient portfolio 
management and hedging purposes. 
In the event that these derivatives 
are traded over-the-counter, the 
documentation that is customary in 
the market will be used. 
 
Investment restrictions 
The following investment restrictions 
must be complied with by the 
Management Company when 
pursuing the investment policy of the 
Fund. 
– The Fund may temporarily finance 
up to 10% of its total assets with 
borrowed capital; 
– The Fund is subject to the 
requirements and restrictions 
imposed on a UCITS by the Wft and 
BGfo. The 
applicable provisions of the BGfo as 
of the date of the Prospectus are 
included in Annex 3 to the 
Prospectus; 

In accordance with the investment 
restrictions contained in the main part 
of the Prospectus, the Sub-Fund may 
not invest more than 10% of its total 
assets in UCITS and other UCIs. 
 
The Sub-Fund may invest in assets 
denominated in any currency and 
currency exposure may be hedged. 
 
Techniques and instruments relating 
to transferable securities and money 
market instruments may be used for 
the purpose of efficient portfolio 
management. 
 
Additional risk warnings regarding 
investments in real estate (including 
REITs) are contained in the main part 
of the Prospectus. 

Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Europe 
UCITS Daily Capped Index 

FTSE EPRA Nareit Developed Europe 
UCITS Daily Capped Index 

Beheerder Kempen Capital Management N.V. Kempen Capital Management N.V. 
Kosten Zie tabel onder “Kosten ontvangende fondsen”op pagina 9 
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