
 Q&A 8 juli 2019 
 

Dit document is gepubliceerd op de website van Kempen op 8 juli 2019. 

 

1. Waarom fuseren de twee fondsen? 

Zowel het Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund als het Kempen (Lux) European Small-cap Fund 
beleggen in Europese small-capbedrijven. In het laatstgenoemde fonds is inmiddels eveneens sprake van een 
verregaande integratie van ESG-criteria. Bovendien voldeed het fonds al aan de duurzame uitsluitingscriteria van 
het Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund. Daarom worden beide fondsen gefuseerd tot één 
duurzaam Europees small-capfonds. Kempen heeft meer dan 15 jaar ervaring in het beleggen in duurzame, 
Europese small-capaandelen. Met de overgang naar één duurzaam Europees small-capfonds wordt de 
fondsomvang vergroot naar meer dan € 300 miljoen (opgetelde Net Asset Value (NAV) per 4 juli 2019 is € 317 
miljoen). Een grotere fondsomvang betekent dat het fonds beschikbaar is voor een grotere en meer diverse 
internationale klantenbasis. 

2. Wat wordt de naam van het fonds na de fusie?   

Het Kempen (Lux) European Small-cap Fund gaat op in het Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund.  

3. Wat betekent dit voor u als belegger? 

Elk aandeel in het Kempen (Lux) European Small-cap Fund wordt per 10 september 2019 omgewisseld in het 
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. De 
omwisselverhouding is nog niet bekend. De aandelen in het Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund 
zijn – net als de huidige aandelen in het Kempen (Lux) European Small-cap Fund– dagelijks verhandelbaar.  

Als u niet wilt dat uw positie wordt omgezet, kunt u tot 2 september 2019 16:00 uw bank instrueren uw aandelen  
te verkopen. De exacte aanlevertijden van orders kunnen per bank verschillen, vraag uw bank dus naar de details.  
In verband met de fusie sluit de handel in het Kempen (Lux) European Small-cap Fund op 3 september 2019. De 
fusie vindt plaats op 10 september 2019. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de shareclasses en 
bijbehorende ISIN-codes van beide fondsen. 

 

 

 

 

 
4. Verandert het beleggingsbeleid?  

Beide fondsen worden door hetzelfde team van ervaren portfoliomanagers beheerd. Het Kempen (Lux) European 
Small-cap Fund voldeed al aan de duurzame uitsluitingscriteria van het Kempen (Lux) Sustainable European Small-
cap Fund. Hierdoor leidt de fusie niet tot een verandering in de samenstelling van de portefeuille. 

5. Wijzigen de kosten door de fusie?  

Nee; de kosten per shareclass van het Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund zijn gelijk aan die van 
het Kempen (Lux) European Small-cap Fund. Daarnaast is de omzetting van de participaties in het Kempen (Lux) 
European Small-cap Fund in het Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund kosteloos. 

6. Waar kunt u terecht voor meer informatie?  

Voor meer informatie over de fusie kunt u contact opnemen met Rutger-Jan Leewens, hoofd van het 
wholesaledistributieteam. Hij is bereikbaar op het nummer 020 34 88 719. 

Kempen (Lux) European Small-cap Fund 
SHARE CLASSES  

Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund 
SHARE CLASSES  

A  ISIN : LU0427931596  A  ISIN: LU0427934343  
B  ISIN : LU0943634971  B  ISIN: LU0636593559  
AN  ISIN : LU0927663657  AN  ISIN : LU0927663814  
BN  ISIN : LU0927663731  BN  ISIN : LU0927663905  
I  ISIN : LU0427931919  I  ISIN : LU0427934699  


