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De Stichting zal de ingelegde opdrachten voor zover mogelijk uitvoeren door middel 
van uitgifte en inkoop van Aandelen door het Fonds. De Directie benadrukt dat er geen 
directe verhandeling tussen Beleggers mogelijk wordt gemaakt door middel van dit 
proces. Niet uitgevoerde verzoeken vervallen. Iedere Belegger die een verzoek bij de 
Stichting heeft ingediend, zal door de Stichting op de hoogte worden gesteld of en zo 
ja, voor welk deel en tegen welke voorwaarden het verzoek is uitgevoerd.  
 

Aandeelhoudersvergadering 
 

De Stichting houdt de Aandelen op eigen naam doch voor rekening en risico van de 
Belegger. De vergadering van Aandeelhouders wordt binnen zes maanden na afloop 
van het boekjaar gehouden. Beleggers zullen ten minste 15 dagen voor de dag van de 
vergadering van Aandeelhouders door de Directie worden opgeroepen tot de 
vergadering overeenkomstig de statuten van het Fonds welke als bijlage 1 onderdeel 
uitmaken van dit Prospectus. Oproeping geschiedt per advertentie in een landelijk 
verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van elke Belegger, alsmede op de 
Website. Een Belegger die stemrecht wenst uit te oefenen in de vergadering van 
Aandeelhouders ten aanzien van de aan zijn vordering ten grondslag liggende 
Aandelen, zal evenwel op verzoek daartoe van de Stichting een volmacht ontvangen 
onder de voorwaarden zoals opgenomen in het Reglement van de Stichting. Het 
Reglement, opgenomen in Bijlage 2 van het Prospectus, is onderdeel van dit 
Prospectus en een afschrift zal op verzoek kosteloos worden toegezonden. 
 
De in onderstaande afbeelding weergegeven percentages die zien op de verhouding 
waarin de Subfondsen beleggen in de verschillende beleggingscategorieën betreffen 
een richtlijn waarvan afgeweken kan worden. Voor een beschrijving van het 
beleggingsbeleid van de Subfondsen wordt verwezen naar paragraaf 2 van dit 
basisprospectus in samenhang met het desbetreffende Supplement. 
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