
WIJZIGING FONDSVOORWAARDEN VAN SYNVEST GERMAN REALESTATE FUND N.V. 

 

SynVest Fund Management B.V. (de “Beheerder”) en Stichting Administratiekantoor SynVest 

Beleggingsfondsen zijn voornemens om de Administratievoorwaarden waaronder de Aandelen zijn 

gecertificeerd (de “Administratievoorwaarden”) per 1 juni 2019 te wijzigen. De Beheerder heeft de 

Stichting Autoriteit Financiële Markten van dit voornemen op de hoogte gesteld. 

Woorden die in deze toelichting met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis die daaraan 

in het prospectus van SynVest German RealEstate Fund N.V. zijn toegekend. 

1 VOORGENOMEN WIJZIGINGEN 
De Beheerder en Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen hebben besloten de 

Administratievoorwaarden tekstueel te actualiseren en/of te verduidelijken. Er worden geen 

wijziggingen in de Fondsvoorwaarden beoogd.  

 Artikel 13 bepaalt dat een wijziging in de Administratievoorwaarden schriftelijk kenbaar wordt 

gemaakt aan de Certificaathouders. Wijzigingen in de Fondsvoorwaarden worden conform het 

Prospectus bekend gemaakt via de Website. Het is niet praktisch om afwijkende regelingen te 

hanteren voor wijzigingen in de Fondsvoorwaarden. Er is daarom besloten de regeling van artikel 

13 van de Administratievoorwaarden te wijzigen. Conform het Prospectus en de Wet op het 

financieel toezicht worden Certificaathouders over wijzigingen in de Administratievoorwaarden 

geïnformeerd via de Website. 

 In de Administratievoorwaarden wordt opgenomen dat onder schriftelijk mede wordt verstaan, 

correspondentie via e-mail en kennisgevingen via de Website. 

 De artikelen 5 en 6 van de Administratievoorwaarden bepalen dat Certificaten dagelijks kunnen 

worden ingekocht.  Conform het Prospectus worden Certificaten maandelijks ingekocht. Artikelen 

5 en 6 worden gewijzigd zodat ondubbelzinnig wordt bepaald dat Certificaten en/of 

Deelcertificaten per de eerste van de (volgende 3de tot de 12de) maand, worden toegekend en 

ingekocht.  

 De Administratievoorwaarden zijn op een aantal punten redactioneel aangepast waarbij gebruik 

wordt gemaakt van verwijzingen naar het Prospectus.  

De wijziging zullen in een notariële akte van wijziging worden opgenomen.  

2 MOMENT WAAROP DE WIJZIGINGEN IN WERKING TREDEN 
De wijzigingen treden op 1 juni 2019 in werking. Het in werking treden van deze wijzigingen zal niet 
separaat bekend worden gemaakt.  
 
Tot 1 juni 2019 kunnen Certificaathouders onder de ongewijzigde voorwaarden hun Certificaten ter 
inkoop aanbieden. 
 

 

 

 


