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Ostrica heeft de intentie om de voorwaarden en het prospectus van het 
paraplufonds Ostrica Global Active Investment Fund (het Fonds) inclusief  de 
volgende subfondsen (ieder een Subfonds) te wijzigen: 
 

• 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 
Wij zijn van plan de voorwaarden van het prospectus van het Fonds aan te 
passen op de volgende punten: 
 

1. Participatieklasse S wordt opengesteld voor een bredere groep beleggers. 
Professionele beleggers met een minimale omvang van € 10.000.000 aan 
beleggingen of andere beleggers met een specifiek akkoord van de 
Beheerder mogen zich inschrijven in deze participatieklasse. 
 

2. Met betrekking tot Participatieklasse S is besloten om de maximale 
beheervergoeding van de Subfondsen in de onderstaande tabel aan te 
passen en te verhogen. Daarom wordt sectie 9.2 “Beheervergoeding” van 
het prospectus aangepast overeenkomstig de volgende tabel: 
 

Naam van het Subfonds inzake 
Participatieklasse S 

Oude maximale 
jaarlijkse 
beheervergoeding  

Nieuwe maximale jaarlijkse 
beheervergoeding  

OSTR Global Total Return High Grade Bond 
Fund 

0,35% 0,50% 

OSTR Global High Yield Bond Fund 0,35% 0,50% 
OSTR Emerging Market Debt Fund 0,35% 0,50% 
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Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw 
belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 
toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene 
zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd 
worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het 
aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen 
rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets 
op Downloads - Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk 
voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de 
beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund. 

3. Voor Participatieklasse S wordt een prestatievergoeding geïntroduceerd. 
Deze prestatievergoeding bedraagt 5% van het netto rendement boven 
de gedefinieerde  “High Water Mark” van het prospectus. 
 

4. Het Subfonds OSTR Guts & Quants Fund wijzigt haar beleggingsbeleid. Door 
een wijziging van de beleggingsstrategie zal het Subfonds het 
beleggingsuniversum uitbreiden en ook buiten Amerika beleggen. Tevens 
wordt een nieuwe referentieportefeuille gehanteerd voor de vaststelling 
van de relatieve Value at Risk iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF 
(WSML LN). 
 

Ingangsdatum 
De wijzigingen treden in een maand na dagtekening van deze aankondiging, op 
1 november 2022.  
 
De wijzigingen onder punten 2 (beheervergoeding) en 3 (prestatievergoeding) 
houden een verzwaring van de lasten in voor deelnemers in de Participatieklasse 
S van de bovengenoemde Subfondsen.  
Punt 4 (Guts & Quants Fund) is een wijziging van het beleggingsbeleid en houdt 
een materiele wijziging van de voorwaarden in.  
 
Deelnemers in Participatieklasse S van alle Subfondsen en alle deelnemers in het 
Subfonds OSTR Guts & Quants Fund kunnen gedurende één maand na de 
publicatiedatum van deze kennisgeving hun deelnemingsrechten in het 
relevante Subfonds tegen gebruikelijke voorwaarden laten terugkopen door een 
onttrekkingsformulier in te dienen, conform de procedures vermeld in het 
prospectus. 
 
Het prospectus van het Fonds, waarin alle wijzigingen zijn opgenomen, is vanaf  
1 november 2022 beschikbaar op de website van de beheerder www.ostrica.nl. 
 

https://ostrica.nl/downloads/
http://www.ostrica.nl/
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