
Amstelveen, 30 mei 2022 

Hierbij berichten wij u inzake het voornemen tot wijziging van het prospectus van 
het paraplufonds Ostrica Global Active Investment Fund (het Fonds) alsmede de 
volgende subfondsen (ieder een Subfonds): 

• OSTR Equities Developed Markets Fund; 

• OSTR Equities Emerging Markets Fund; 

• OSTR Global Total Return High Grade Bond Fund; 

• OSTR Global High Yield Bond Fund; 

• OSTR Emerging Market Debt Fund; en 

• OSTR Guts & Quants Fund. 

Wijziging 

Ostrica B.V. is voornemens het prospectus van het Fonds aan te passen ten 
aanzien van de volgende punten: 

1. Met betrekking tot alle Subfondsen, behalve OSTR Guts & Quants, is 
besloten om de maximale beheervergoeding aan te passen en te 
verhogen. Derhalve wordt sectie 9.2 “Beheervergoeding” van het 
prospectus aangepast overeenkomstig de volgende tabel: 

2. Met betrekking tot OSTR Guts & Quants, is besloten om de maximale 
beheervergoeding aan te passen en te verhogen, alsmede de hurdle rate 
te verwijderen uit de prestatievergoeding. Derhalve wordt sectie 9.2 
“Beheervergoeding” van het prospectus aangepast overeenkomstig de 
volgende tabel: 
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Naam van het Subfonds inzake Par6cipa6eklasse A Oude maximale jaarlijkse 
beheervergoeding 

Nieuwe maximale jaarlijkse 
beheervergoeding 

OSTR Equi*es Developed Markets Fund 1,00% 1,25%

OSTR Equi*es Emerging Markets Fund 1,00% 1,25%

OSTR Global Total Return High Grade Bond Fund 0,75% 1,00%

OSTR Global High Yield Bond Fund 0,75% 1,00%

OSTR Emerging Market Debt Fund 0,75% 1,00%



Voorts wordt de tekst met betrekking tot de hurdle rate uit deze sectie 9.2 
verwijderd. 

3. Met betrekking tot alle Subfondsen, worden de teksten in het specifieke 
beleggingsbeleid van de respectieve Subfondsen in het prospectus in 
overeenstemming gebracht met de vereisten die volgen uit Verordening 
(EU) 2020/852 betreffende de totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen. Derhalve word de volgende 
tekst opgenomen het beleggingsbeleid van de respectieve Subfondsen in 
paragrafen 5.2 tot en met 5.7 van het prospectus: 

“De onderliggende beleggingen van het Subfonds houden geen rekening 
met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.”   

Voorts wordt in sectie 2 “Definities” een nieuwe definitie 
“Taxonomieverordening” ingevoegd. 

4. Met betrekking tot alle Subfondsen, worden in sectie 9.5 “Lopende Kosten 
Ratio (LKR) en werkelijk gemaakte kosten” de cijfers geactualiseerd. 

  

5. Met betrekking tot het Fonds, wordt in sectie 3.3 “Bewaarder” de dagelijks 
beleidsbepalers geactualiseerd, zodat verduidelijkt wordt dat de 
dagelijkse leiding van de Nederlandse branche van de bewaarder in 
handen is van de heer S.A.J. van Katwijk en S. Plesman. 
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Naam van het Subfonds inzake Par6cipa6eklasse A Oude maximale jaarlijkse 
beheervergoeding 

Nieuwe maximale jaarlijkse 
beheervergoeding 

OSTR Guts & Quants Fund 1, 00% 2, 00%



Ingangsdatum 

De wijzigingen in het prospectus gaan in per 1 juli 2022. De bovenstaande 
wijzigingen onder punten 1. en 2. houden een verzwaring van de lasten in voor 
deelnemers in de Participatieklasse A van de bovengenoemde Subfondsen. 
Deelnemers in deze Participatieklasse kunnen gedurende één maand na de 
publicatiedatum van deze kennisgeving hun deelnemingsrechten in het 
relevante Subfonds kosteloos laten terugkopen door een terugkoopaanvraag in 
te dienen, conform de procedures vermeld in het prospectus. 

Het prospectus van het Fonds, waarin alle wijzigingen zijn opgenomen, is vanaf  
1 juli 2022 beschikbaar op de website van de beheerder www.ostrica.nl. 

Ostrica B.V. 

De Beheerder
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