- Q&A Kempen (Lux) Income Fund 1. Waarom stopt Kempen nu met de actieve staatsobligatie beleggingsfondsen?
De beslissing om de actieve staatsobligatie fondsen niet langer voort te zetten, is van strategische
aard en komt voort uit de wens om meer focus aan te brengen in de oplossingen die Kempen haar
klanten biedt. Door de huidige marktomstandigheden met zeer lage rente standen is er beperkte
interesse van investeerders in deze laagrentende fondsen. Beide fondsen hebben als gevolg hiervan
een beperkt vermogen onder beheer.
Lars Dijkstra, Chief Investment Officer (CIO) van Kempen Capital Management, legt uit: ‘De beperkte
interesse van investeerders in actieve staatsobligatie fondsen gedreven door de huidige lage rente
omgeving heeft ons doen besluiten te stoppen met de fondsen. Klanten die beleggingen aan ons
hebben toevertrouwd, zullen wij begeleiden om een passende oplossing te vinden. Door de focus te
behouden, kunnen we onze klanten meerwaarde bieden op het gebied van actief en duurzaam
beleggen in bedrijfsobligaties, small caps, sustainable value, alternatieve beleggingen, dividend,
private markets en real assets. Hierin ligt onze kracht en ziet Kempen de toegevoegde waarde om
aan de vraag van klanten te voldoen, nu en in de toekomst.’
2. Wat betekent dit voor u als belegger?
De uitbetaling in verband met de opheffing van het Kempen (Lux) Income Fund vindt op 31 augustus
2020 plaats (‘de liquidatiedatum’). Als u eerder uw stukken wilt verkopen, kunt u tot 26 augustus
2020 09:30 uur een instructie indienen om uw stukken te verkopen. In onderstaande tabel vindt u
een overzicht van de shareclasses en bijbehorende ISIN-codes.
Naam

Share Class

ISIN

Kempen (Lux) Income Fund

LI

LU1626447269

Kempen (Lux) Income Fund

LR

LU1626447426

a. Kan ik tussentijds handelen in mijn positie?
Vanaf 15 juli 2020 is het niet meer mogelijk stukken aan te kopen van het Kempen (Lux) Income
Fund. Tot 26 augustus 2020 09:30 uur, is het mogelijk stukken te verkopen van het Kempen (Lux)
Income Fund.
b. Wanneer ik niets doe word ik dan als zittende aandeelhouder beschermd?
Ja. Aan beleggers die uitstappen voordat het fonds is opgeheven, worden de reguliere
uittredingskosten berekend, zodat de zittende aandeelhouder, zoals gebruikelijk, geen nadeel
ondervindt van dergelijke verkopen. Beleggers die geen actie ondernemen, en na 26 augustus 2020
nog in het Kempen (Lux) Income Fund zitten, betalen indirect de kosten die verbonden zijn aan de
verkoop van de beleggingen van het fonds.
Hoewel het de bedoeling is dat het beleggingsbeleid en de beleggingsbeperkingen van het Kempen
(Lux) Income Fund, zoals beschreven in het huidige prospectus, worden nageleefd tot de
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liquidatiedatum, moet u zich ervan bewust zijn dat dit mogelijk niet langer haalbaar is als het
Kempen (Lux) Income Fund aanzienlijk in omvang afneemt tussen vandaag en de liquidatiedatum.
3. Wat zijn de alternatieven binnen Kempen?
Klanten die beleggingen aan ons hebben toevertrouwd, zullen wij begeleiden om een passende
oplossing te vinden.
Kempen beheert binnen het vastrentende spectrum actief beheerde strategieën in Europese
bedrijfsobligaties, Europees High Yield en Structured Credit.
4. Waar kunt u terecht voor meer informatie?
Voor meer informatie over de opheffing kunt u contact opnemen met Mark van Wijngaarden, director
Institutionele Relaties. Hij is bereikbaar op het nummer 020 34 88866 of 06 10952567.
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