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SynVest Fund Management B.V. (de "Beheerder") kondigt hierbij aan het beleggingsbeleid van 
SynVest Value Investment Fund te wijzigen. SynVest Value Investment Fund is een subfonds van 
SynVest Beleggingsfondsen N.V. (“SynVest Beleggingsfondsen”). Certificaten SynVest Value 
Investment Fund (“Certificaten”) corresponderen met Aandelenserie G1 van SynVest 
Beleggingsfondsen. 
 
Woorden in deze aankondiging hebben de betekenis die daaraan in het prospectus van het Fonds (het 
“Prospectus”)  is toegekend.  
 

1. Wijziging 

De Beheerder heeft besloten één van de in het Aanvullend Prospectus van SynVest Value Investment 
Fund opgenomen beleggingsrestricties te wijziging. Het betreft de onder het kopje 
“Beleggingsrestricties”, eerste opsommingsteken opgenomen beleggingsrestrictie. Deze 
beleggingsrestrictie, welke bepaalt dat alleen kan worden belegd in aandelen waarvan de uitgevende 
instellingen is gevestigd in een land dat is aangesloten bij de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), wordt beperkt. De kring van landen die in aanmerking komen 
wordt derhalve uitgebreid. Na de wijziging kan wereldwijd worden belegd met uitzonderingen van die 
landen welke door de EU op grond van de vierde en vijfde Anti Money Laundering Directive als 
risicoland worden aangemerkt. 
 
De beleggingsrestrictie komt na de wijziging als volgt te luiden: 
 
“ 
[…] 

 er wordt niet belegd in aandelen waarvan de uitgevende instelling is gevestigd in een land dat op grond 

van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD) als risicoland is aangewezen;  

 er wordt alleen belegd in aandelen die worden verhandeld op effectenbeurzen, gereglementeerde 

markten en andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markten in de OESO-landen of 

waarvoor een frequente notering bestaat; 

[…] 

“. 

Het beleggingsbeleid blijft overigens ongewijzigd. 
 

2. Inwerkingtreding  

De in paragraaf 1 omschreven, voorgenomen wijziging treedt in werking met ingang van 1 juni 2020. 
Conform artikel 4:47 Wft kunnen houders van Certificaten tot 1 juni 2020 onder de ongewijzigde 
voorwaarden hun Certificaten ter inkoop aan SynVest Beleggingsfondsen aanbieden. 
 
Conform artikel 4:26 Wft heeft de Beheerder de voorgenomen wijzigingen gemeld aan de AFM. 
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3. Toelichting op de voorgenomen wijzigingen  

Onder de huidige, ongewijzigde beleggingsrestricties mag alleen worden belegd in aandelen waarvan 
de uitgeven instelling gevestigd in een land dat is aangesloten bij de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dit betreft een beperkt aantal landen (36). Er bleken zich 
regelmatig goede beleggingsmogelijkheden voor te doen in aandelen van uitgevende instellingen 
welke niet in een van de OESO landen gevestigd zijn.  


