Fondsreglement
LYNX Rendement Fonds
Versie mei 2015

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities ............................................................................................................................... 3
Artikel 2 – Naam, zetel en duur ............................................................................................................. 6
Artikel 3 – Doel, fiscale status en aard ................................................................................................... 6
Artikel 4 – Samenstelling van het Fonds ................................................................................................ 6
Artikel 5 – Beheer .................................................................................................................................. 6
Artikel 6 – Juridisch eigendom activa .................................................................................................... 7
Artikel 7 – Behartiging belangen Participanten ...................................................................................... 7
Artikel 8 – Gerechtigdheid van de Participanten, uitsluiting van aansprakelijkheid ................................. 8
Artikel 9 – Participaties, Register van Participanten ............................................................................... 8
Artikel 10 – Vaststelling van de waarde van de Participaties .................................................................. 8
Artikel 11 – Uitgifte en Inkoop van Participaties ..................................................................................... 9
Artikel 12 – Overdracht van Participaties, gemeenschap ....................................................................... 9
Artikel 13 – Oproeping en mededeling ................................................................................................ 10
Artikel 14 – Informatieverstrekking....................................................................................................... 10
Artikel 15 – Boekjaar en verslaglegging ............................................................................................... 10
Artikel 16 – Winst ................................................................................................................................ 11
Artikel 17 – Vergadering van Participanten .......................................................................................... 11
Artikel 18 – Defungeren van de Beheerder of de Juridisch Eigenaar.................................................... 13
Artikel 19 – Vervanging van de Beheerder of de Juridisch Eigenaar .................................................... 13
Artikel 20 – Toepasselijkheid en wijziging Fondsreglement .................................................................. 13
Artikel 21 – Opheffing en vereffening van het Fonds ............................................................................ 13
Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter ........................................................................... 14
Artikel 23 – Slotbepalingen .................................................................................................................. 14

2

Ondergetekenden:
1. de te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: LYNX
Beleggingsfonds B.V. kantoorhoudende te (1017 BV) Amsterdam aan de Herengracht 527,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61727113, hierna te noemen: Beheerder;
2. de te Amsterdam gevestigde stichting: Stichting Bewaarbedrijf LYNX Rendement Fonds
kantoorhoudende te (1017 BV) Amsterdam aan de Herengracht 527, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 61828572, hierna te noemen: Juridisch Eigenaar.
Partijen gaven vooraf te kennen als volgt:
1. Beheerder is belast met het beheer van het LYNX Rendement Fonds.
2. Beheerder is bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht bevoegd om als Beheerder in de
zin van de Wet op het financieel toezicht op te treden.
3. Juridisch Eigenaar is door Beheerder verzocht om het juridisch eigendom van de activa van het
LYNX Rendement Fonds te houden.
4. Juridisch Eigenaar is bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht bevoegd om als Juridisch
Eigenaar in de zin van artikel 4:37j van de Wet op het financieel toezicht op te treden.
5. Partijen wensen, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:37j lid 1 van de Wet op het
financieel toezicht, hierbij het Fondsreglement en de overige voorwaarden en bepalingen – die
de juridische basis vormen voor de civielrechtelijke structuur van het LYNX Rendement Fonds –
vast te leggen.
6. Het te Amsterdam gevestigde Darwin Depositary Services B.V. vervult de functie van bewaarder
van het LYNX Rendement Fonds als bedoeld in artikel 4:62m van de Wet op het financieel
toezicht.
7. De Beheerder is met de Bewaarder een separate overeenkomst inzake beheer en bewaring
aangegaan, dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:62m van de Wet op het financieel
toezicht.
8. In de hiervoor bedoelde overeenkomst van beheer en bewaring is een derdenbeding
opgenomen als bedoeld in artikel 6:253 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek op grond
waarvan het LYNX Rendement Fonds of de Participanten rechtstreeks een beroep kunnen doen
op de bepalingen die in de overeenkomst inzake beheer en bewaring zijn opgenomen ingevolge
de in artikel 21 leden 12, 13, 14, 15 en 17 van Richtlijn 2011/61/EG inzake beheerders van
alternatieve beleggingsinstellingen gestelde eisen.
Partijen verklaarden te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1 – Definities
Accountant

de in artikel 15 lid 5 van dit Fondsreglement bedoelde registeraccountant
aan wie de opdracht is gegeven de Jaarcijfers te onderzoeken;

Administrateur

Circle Investment Support Services B.V., een besloten vennootschap naar
Nederlands recht, statutair gevestigd aan het Smallepad 30 F,
te (3811 MG) Amersfoort;

AIFMD Regels

de regels die volgen uit richtlijn 2011/61/EG inzake beheerders van
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alternatieve beleggingsinstellingen, de Uitvoeringsverordening, de
implementatie van deze regels in de Wft en enige andere verbindende
(Europese) regel die in dit verband is opgesteld door een relevante
toezichthouder of autoriteit;
Beheerder

LYNX Beleggingsfonds B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands
recht, statutair gevestigd aan de Herengracht 527, te (1017BV)
Amsterdam, aldaar kantoorhoudende;

Bewaarder

Darwin Depositary Services B.V., een besloten vennootschap naar
Nederlands recht, statutair gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 101,
te (1083 HN) Amsterdam;

Fonds

LYNX Rendement Fonds, een fonds voor gemene rekening naar
Nederlands recht;

Fondsvermogen

het vermogen van het Fonds;

Fondsreglement

de voorwaarden van het Fonds die de juridische basis vormen voor de
civielrechtelijke structuur van een fonds voor gemene rekening, zoals deze
van tijd tot tijd geldt en de wijzigingen die hierin te eniger tijd mochten
worden aangebracht;

Fractie

fractie van een Participatie, uitgedrukt in vier decimalen;

Halfjaarcijfers

de halfjaarcijfers van het Fonds;

Handelsdag

een dag waarop Uitgifte of Inkoop van Participaties plaats kan vinden,
zijnde iedere eerste Werkdag van de maand;

Inkoop

inkoop van Participaties als bedoeld in artikel 11 lid 6 van dit
Fondsreglement;

Inschrijfformulier

het door de Beheerder vastgestelde inschrijfformulier voor aanvraag en
deelname in het LYNX Rendement Fonds;

Jaarcijfers

de jaarrekening, het jaarverslag en overige gegevens van het Fonds;

Juridisch Eigenaar

Stichting Bewaarbedrijf LYNX Rendement Fonds, een stichting naar
Nederlands recht, statutair gevestigd aan de Herengracht 527, te
(1017BV) Amsterdam;

NAV

Net Asset Value, de intrinsieke waarde van de Participaties van het Fonds;

NAV per Participatie

NAV van een Participatie uitgedrukt in Euro zijnde de NAV gedeeld door
het aantal uitstaande Participaties;

Participanten

houders van één of meerdere Participatie(s);
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Participatie

de evenredige delen waarin de economische gerechtigdheid tot het
Fonds is verdeeld, uitgedrukt in hele eenheden en Fracties;

Personenvennootschap

een maatschap als bedoeld in artikel 7A:1655 BW, een vennootschap
onder firma als bedoeld in artikel 16 Wetboek van Koophandel, een
commanditaire vennootschap als bedoeld in artikel 19 Wetboek van
Koophandel;

Prospectus

het Prospectus van het Fonds, inclusief de bijlagen zoals van tijd tot tijd
gewijzigd of aangevuld;

Register

een register in elektronische of andere vorm, waarin de namen en
adressen van de Participanten (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) zijn
opgenomen, aangehouden door de Administrateur;

Uitgifte

uitgifte van Participaties als bedoeld in artikel 11 lid 5 van dit
Fondsreglement;

Uitvoeringsverordening

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Europese
Commissie van 19 december 2012 ter uitwerking van de AIFMD;

Vergadering van Participanten

Vergadering van Participanten van het Fonds;

Waarderingsdag

een dag per wanneer de NAV van het Fonds en de NAV per Participatie
wordt vastgesteld, zijnde de laatste Werkdag voorafgaande aan een
Handelsdag;

Website

www.lynx.nl/beleggingsfonds;

Werkdag

een dag waarop Euronext Amsterdam en de banken in Nederland
geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van transacties in financiële
instrumenten en die geen nationale feestdag is in Nederland; en

Wft

Wet op het financieel toezicht zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
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Artikel 2 – Naam, zetel en duur
1. Het Fonds draagt de naam LYNX Rendement Fonds. Het Fonds wordt gevormd door stortingen
rechtgevend op één of meer Participaties.
2. Het Fonds is gevestigd ten kantore van de Beheerder.
3. Het Fonds duurt voor onbepaalde tijd voort.
Artikel 3 – Doel, fiscale status en aard
1. Goederen die tot het vermogen van het Fonds behoren worden collectief voor rekening en risico
van de Participanten belegd volgens een door de Beheerder te bepalen beleggingsbeleid, welk
beleggingsbeleid nader wordt omschreven in het Prospectus, teneinde de Participanten in de
opbrengst van de beleggingen te doen delen op de wijze als bepaald in het Prospectus.
2. Het Fonds is een besloten fonds voor gemene rekening en is of beoogt te zijn een fiscaal
transparant fonds.
3. Het Fonds vormt geen Personenvennootschap of een overeenkomst tussen één of meer van de
Participanten. Het invullen en ondertekenen van het Inschrijfformulier, waarmee Participanten dit
Fondsreglement accepteren, en hetgeen ter uitvoering daarvan geschiedt doet geen rechten of
verplichtingen ontstaan tussen de Participanten onderling.
Artikel 4 – Samenstelling van het Fonds
1. Het vermogen van het Fonds wordt gevormd door stortingen door Participanten ter verkrijging
van Participaties, door opbrengsten van beleggingen die behoren tot het Fonds, door vorming
en toeneming van schulden en door vorming, toeneming en toepassing van eventuele
voorzieningen en reserveringen.
2. Voor het Fonds wordt een administratie gevoerd zodat onder andere alle aan het Fonds toe te
rekenen opbrengsten en kosten kunnen worden verantwoord. De stortingen, opbrengsten,
schulden en kosten als bedoeld in lid 1 zullen worden geboekt op de daartoe aangehouden
fondsrekening die dezelfde naam als het Fonds zal dragen. De op deze rekening aanwezige
middelen worden belegd en geadministreerd ten behoeve van de Participanten in het Fonds.
Artikel 5 – Beheer
1. De Beheerder is belast met het beheer van het Fonds waaronder mede is begrepen het
beleggen van de goederen die behoren tot het vermogen van het Fonds, het aangaan van
verplichtingen ten laste van het Fonds, het uitoefenen van alle rechten, waaronder stemrecht,
met betrekking tot financiële instrumenten behorende tot het Fonds en het verrichten van alle
overige handelingen ten behoeve van het Fonds zulks met inachtneming van het overigens in dit
Fondsreglement bepaalde.
2. Over de tot het Fonds behorende activa kan slechts worden beschikt door de Beheerder en
Juridisch Eigenaar tezamen niettegenstaande het hierna in lid 3 bepaalde.
3. De Juridisch Eigenaar verstrekt hierbij aan de Beheerder voor het verrichten van de in lid 1
gemelde handelingen, waaronder doch niet beperkt tot het beschikken over de activa
behorende tot het Fonds, een volmacht met het recht van substitutie. Deze volmacht kan door
de Juridisch Eigenaar worden ingetrokken of opgeschort, terwijl de Juridisch Eigenaar daarnaast
schriftelijk nadere eisen kan stellen aan het gebruik van de volmacht.
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4. De Beheerder is jegens de Participanten aansprakelijk voor de door hen geleden schade, voor
zover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn
verplichtingen, ook indien hij (een deel van) zijn taken heeft gedelegeerd aan een derde.
5. De Beheerder is bevoegd (een deel van) zijn taken uit hoofde van dit Fondsreglement te
delegeren aan een derde, mits zulks geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in de Wft
en de AIFMD Regels.
6. De Beheerder heeft recht op een beheervergoeding. De wijze van voldoening van de
beheervergoeding ten laste van de Participanten is vastgelegd in het Prospectus.
Artikel 6 – Juridisch eigendom activa
1. De Juridisch Eigenaar is juridisch rechthebbende van alle goederen die tot het Fonds behoren en
vervult zijn taak overeenkomstig hetgeen bij of krachtens de Wft en de AIFMD Regels is gesteld
en in overeenstemming met het bepaalde in dit Fondsreglement en het Prospectus. Indien
bepalingen van voornoemde wet, regelgeving en overigens gemelde documenten
tegenstrijdigheden bevatten, zal de eerder genoemde regeling steeds prevaleren boven een later
genoemde regeling.
2. Alle goederen die deel uitmaken van het Fonds zijn, respectievelijk worden, ten titel van beheer
verkregen door de Juridisch Eigenaar ten behoeve van de Participanten. Over de goederen die
tot het Fonds behoren zal de Juridisch Eigenaar alleen tezamen met de Beheerder beschikken,
zulks met inachtneming van het in artikel 5 lid 3 bepaalde.
3. De Juridisch Eigenaar zal de goederen die tot het Fonds behoren slechts afgeven tegen
ontvangst van een verklaring van de Beheerder waaruit blijkt dat afgifte wordt verlangd in
verband met de regelmatige uitoefening van het beheer.
Verplichtingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fonds zijn respectievelijk worden
aangegaan op naam van de Juridisch Eigenaar. De Juridisch Eigenaar kan de Participanten niet
vertegenwoordigen.
4. De Juridisch Eigenaar dient de aanwijzingen van de Beheerder uit te voeren tenzij deze in strijd
zijn met de Wft, de AIFMD Regels, het Fondsreglement of het Prospectus.
5. De Juridisch Eigenaar is bevoegd (een deel van) zijn taken uit hoofde van dit Fondsreglement te
delegeren aan een derde (niet zijnde de Beheerder), mits zulks geschiedt in overeenstemming
met het bepaalde in de Wft en na schriftelijke toestemming van de Beheerder.
6. De Juridisch Eigenaar heeft recht op een vergoeding. Deze vergoeding wordt voldaan uit de
beheervergoeding van de Beheerder en wordt niet als extra kosten ten laste van de
Participanten of ten laste van het Fonds gebracht.
7. De Juridisch Eigenaar is jegens de Participanten aansprakelijk voor de door hen geleden
schade, voor zover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige
nakoming van zijn verplichtingen, ook indien hij (een deel van) zijn taken heeft gedelegeerd aan
een derde.

Artikel 7 – Behartiging belangen Participanten
1. De Beheerder en de Juridisch Eigenaar treden bij het beheren respectievelijk bewaren uitsluitend
op in het belang van de Participanten.
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Artikel 8 – Gerechtigdheid van de Participanten, uitsluiting van aansprakelijkheid
1. De Participanten zijn economisch tot het Fonds gerechtigd naar verhouding van het aantal van
ieders Participaties.
2. Alle voor- en nadelen aan het Fonds verbonden zijn ten gunste respectievelijk ten laste van de
Participanten in de verhouding, omschreven in het vorige lid.
3. Participanten zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de Beheerder en/of de Juridisch
Eigenaar en dragen niet verder in de verliezen van het Fonds dan tot het bedrag dat door de
Participant is ingelegd vermeerderd met daarop gerealiseerde resultaten die niet zijn uitgekeerd
aan de Participant.
Artikel 9 – Participaties, Register van Participanten
1. De Participaties luiden op naam. Er worden geen participatiebewijzen uitgegeven.
2. Elke Participatie heeft een nominale waarde die wordt vastgesteld in overeenstemming met het
Prospectus van het Fonds. Elke Participatie geeft recht op een evenredig aandeel in het
Fondsvermogen.
3. De Beheerder houdt een register in elektronische of andere te bepalen vorm, waarin de namen
en adressen van alle Participanten in het Fonds zijn opgenomen, onder vermelding van het
bedrag van hun Participaties in het Fonds en de datum van verkrijging van de Participaties. Het
register wordt na iedere mutatie door de Beheerder geactualiseerd. Een Participant zal iedere
naam- of adreswijziging onmiddellijk aan de Beheerder opgeven.
4. Een Participant kan kosteloos een gedagtekend exemplaar van het Register opvragen bij de
Beheerder, doch uitsluitend voor zover het zijn eigen gerechtigdheid betreft.
Artikel 10 – Vaststelling van de waarde van de Participaties
1. De NAV per Participatie wordt op elke Waarderingsdag door de Beheerder vastgesteld op de
wijze als omschreven in het Prospectus en zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de Website van
de Beheerder. De NAV per Participatie zal voorts steeds worden vastgesteld indien de
Beheerder dit wenselijk acht.
2. De NAV van een Participatie in het Fonds is gelijk aan de NAV van het Fonds gedeeld door het
aantal uitstaande Participaties in het Fonds op het moment van vaststelling van de NAV.
3. De NAV wordt vastgesteld met inachtneming van de waarderingsmethoden zoals vermeld in het
Prospectus. Bij de vaststelling van de NAV worden kosten en vergoedingen niet in aanmerking
genomen, onverminderd het feit dat deze overeenkomstig het bepaalde in het Prospectus ten
laste komen van de Participanten.
4. De Beheerder zal de NAV van de Participaties van het Fonds niet vaststellen indien een besluit
tot opheffing van het Fonds of een besluit tot ontbinding van het Fonds is genomen.
5. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de Beheerder in de volgende gevallen de NAV van een
Participatie niet vaststellen:
i.
Indien de middelen van communicatie of berekeningsfaciliteiten die normaal worden
gebruikt voor de bepaling van de NAV van de Participaties van het Fonds, anders dan
door verwijtbaar handelen of nalaten van de Beheerder, niet meer functioneren of indien
om enige andere reden de waarde van een belegging die behoort tot het Fonds niet met
de door de Beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid kan worden bepaald; of
ii.
Indien factoren die onder andere verband houden met de politieke, economische,
militaire of monetaire situatie waarover de Beheerder geen zeggenschap heeft, de
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Beheerder verhinderen de waarde van de NAV van de Participaties van het Fonds te
bepalen.
Artikel 11 – Uitgifte en Inkoop van Participaties
1. Uitgifte en Inkoop van Participaties vindt plaats door de Beheerder op de wijze als bepaald in dit
Fondsreglement en het Prospectus.
2. De Beheerder kan in het Prospectus nadere voorwaarden aan Uitgifte en Inkoop van
Participaties stellen.
3. In de gevallen als bedoel in artikel 10 lid 4 en 5 alsmede in het geval zich naar het uitsluitende
oordeel van de Beheerder een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt kan de
Beheerder de Uitgifte en/of Inkoop van Participaties geheel of gedeeltelijk weigeren of
opschorten. Een bijzondere omstandigheid als bedoeld in de vorige zin kan onder meer zijn dat:
i.
In redelijkheid verwacht kan worden dat Uitgifte of Inkoop van Participaties tot gevolg zal
hebben dat de belangen van de meerderheid van de bestaande Participanten of een
groep van Participanten onevenredig wordt geschaad;
ii.
Belegging van het door Uitgifte van Participaties te ontvangen bedrag gelet op
marktomstandigheden onverantwoord of onmogelijk is;
iii.
De beleggingsinstelling waar het Fonds ingevolge haar beleggingsbeleid in belegt
participatie of uittreding in haar beleggingsinstelling heeft opgeschort; of
iv.
Een besluit tot ontbinding van het Fonds is genomen.
4. De Beheerder doet binnen redelijke termijn mededeling aan de Participanten van het besluit tot
opschorting als gemeld in lid 3.
5. Uitgifte van Participaties geschiedt op verzoek van een Participant tegen de waarde vastgesteld
op de Waarderingsdag. Participaties worden niet eerder uitgegeven dan nadat het daarvoor
verschuldigde bedrag op de rekening van het Fonds is bijgeschreven. De Uitgifte per Participatie
is gelijk aan de berekende waarde, vastgesteld met inachtneming van artikel 10 van dit
Fondsreglement per de dag van Uitgifte.
6. Inkoop van Participaties geschiedt op verzoek van een Participant tegen de waarde vastgesteld
op de Waarderingsdag. De inkoopprijs per Participatie is gelijk aan de berekende waarde,
vastgesteld met inachtneming van artikel 10 van dit Fondsreglement per de dag van Inkoop. De
inkoopprijs wordt binnen tien Werkdagen na verkrijging van de Participaties voldaan door het
Fonds. Ingekochte Participaties gaan per dag van Inkoop teniet.
7. Indien Inkoop van Participaties in het Fonds plaatsvindt zal de Beheerder voor zover nodig
overgaan tot verkoop van vermogensbestanddelen behorende tot het Fonds teneinde de
inkoopprijs als hiervoor bedoeld te kunnen uitbetalen aan de Participant. De inkoopprijs komt ten
laste van het Fonds.
Artikel 12 – Overdracht van Participaties, gemeenschap
1. Overdracht van Participaties is slechts mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van
alle Participanten of aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie, onverlet de mogelijkheid van
inname door het Fonds zelf overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van dit Fondsreglement.
2. Indien Participaties tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijk gerechtigden zich
slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de Beheerder en
de Juridisch Eigenaar doen vertegenwoordigen. De Participant dient de Beheerder en de
Juridisch Eigenaar bij aangetekende brief in kennis te stellen van het feit dat de Participaties tot
een gemeenschap (zijn gaan) behoren. Beheerder en Juridisch Eigenaar hebben ter zake geen
eigen onderzoeksplicht.
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Artikel 13 – Oproeping en mededeling
1. Oproepingen, mededelingen en rapportages als bedoeld in dit Fondsreglement of het
Prospectus geschieden overeenkomstig het Prospectus aan de in het Register vermelde (email)adressen van Participanten of op de Website.
2. De Participant die zijn e-mailadres verstrekt, heeft daarmee de Beheerder toestemming gegeven
om alle informatie, mededelingen of oproepingen te verstrekken via een andere duurzame drager
dan in plaats van op papier, zoals via e-mail of de Website. De Participant verklaart zich bewust
te zijn van de risico’s van deze vormen van informatieverstrekking en hierop uitdrukkelijk te zijn
gewezen door de Beheerder. Tenzij de Beheerder anders besluit, zal alle informatie,
mededelingen of oproepingen aan het in het Register opgenomen e-mailadres worden
gezonden.
3. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van verzending door de Beheerder
of de Juridisch Eigenaar.
Artikel 14 – Informatieverstrekking
1. Aan één ieder kan op verzoek tegen kostprijs de gegevens omtrent de Beheerder, de Juridisch
Eigenaar en de Bewaarder die ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten
worden opgenomen, worden verstrekt. Op verzoek van één ieder kan door de Beheerder
kosteloos een afschrift van dit Fondsreglement worden verstrekt.
2. Ten kantore van de Beheerder liggen zijn beheervergunning, dit Fondsreglement en het
Prospectus ter inzage. Aan de Participant kan op verzoek tegen kostprijs een afschrift van de
vergunning van de Beheerder worden verstrekt, alsmede een afschrift van de maandelijkse
opgave met toelichting waarin onder meer zijn opgenomen gegevens ter zake van de totale
waarde van het Fonds, een overzicht van de samenstelling van de beleggingen, het totaal aantal
uitstaande Participaties, één en ander op basis van de meest recent vastgestelde NAV onder
vermelding van de datum daarvan.
3. De gegevens als bedoeld in lid 1 en lid 2 zijn tevens beschikbaar op de Website.
4. De Beheerder zal voor iedere Participant per ultimo van het kalenderjaar een overzicht opstellen
waarin de omvang en de waarde van de Participaties gehouden door een Participant zijn
opgenomen. De Beheerder stuurt dit overzicht overeenkomstig het Prospectus aan de in het
Register vermelde (e-mail)adres of informeert de Participant op een andere in het Prospectus te
bepalen gelijkwaardige wijze.
5. De Beheerder zal een Participant jaarlijks opgave doen van de voor zijn belastingaangifte
relevante gegevens met betrekking tot de door de Participant gehouden Participaties.
6. Van een verzoek tot intrekking van de beheerdersvergunning van de Beheerder uit hoofde van
de Wft wordt aan de Participant onverwijld mededeling gedaan.
Artikel 15 – Boekjaar en verslaglegging
1. Het boekjaar van het Fonds loopt van 1 januari tot en met 31 december.
2. De Beheerder stelt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de Jaarcijfers op
en maakt deze openbaar.
3. Jaarlijks binnen negen (9) weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar stelt de
Beheerder de Halfjaarcijfers op en maakt deze openbaar.
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4. De Jaarcijfers en Halfjaarcijfers worden ondertekend door de Beheerder, de Bewaarder en de
Juridisch Eigenaar. Ontbreken één of meer handtekeningen, dan wordt daarvan onder opgave
van de reden melding gemaakt.
5. De Beheerder zal een Accountant opdracht geven om de Jaarcijfers te onderzoeken. De
Accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Beheerder en de Bewaarder en
geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
6. De openbaarmaking van de Jaarcijfers en Halfjaarcijfers geschiedt door publicatie op de
Website.
Artikel 16 – Winst
1. Voor het Fonds houdt de Juridisch Eigenaar in verband met de vermogensscheiding een
rekening aan aangeduid met de naam van het Fonds.
2. De winst van het Fonds wordt maandelijks toegevoegd aan de rekening van het Fonds, tenzij de
Beheerder anders bepaalt.
3. De kosten toe te rekenen aan het Fonds worden voldaan op de wijze als bepaald in het
Prospectus.
4. Het saldo van de rekening is bestemd voor de Participanten in het Fonds.
5. Verliezen, koersverliezen daaronder begrepen, geleden op de fondsrekening als bedoeld in
artikel 4 lid 2 van dit Fondsreglement, worden afgeboekt van de daarmee corresponderende
rekening en voor zover deze niet toereikend is van de fondsrekening zelf.
6. Met inachtneming van het bepaalde in het Prospectus wordt het saldo van de rekening door de
Beheerder herbelegd in het Fonds.
Artikel 17 – Vergadering van Participanten
1. Een Vergadering van Participanten wordt minimaal één maal per jaar gehouden, binnen vijf (5)
maanden na afloop van een boekjaar. De agenda voor deze Vergadering van Participanten bevat
in ieder geval de volgende onderwerpen:
a. Verslag van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar over de gang van zaken in het
afgelopen boekjaar;
b. De vaststelling van de Jaarcijfers;
c. Het verlenen van decharge aan de Juridisch Eigenaar; en
d. Het verlenen van decharge aan de Beheerder.
In deze Vergadering van Participanten wordt voorts voorzien in eventuele vacatures en wordt
behandeld hetgeen met inachtneming van lid 6 op de agenda is geplaatst.
2. Voorts zal een Vergadering van Participanten worden opgeroepen zo vaak als de Beheerder dit
in het belang van de Participanten nodig acht. Bovendien zal de Beheerder een Vergadering van
Participanten bijeenroepen, zodra één of meer Participanten die alleen of tezamen ten minste
twintig procent (20%) van het totale aantal Participaties houden, dit onder mededeling van de te
behandelen onderwerpen aan de Beheerder schriftelijk verzoeken.
3. De bestuurders van de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de Bewaarder worden uitgenodigd
de Vergadering van Participanten bij te wonen en hebben het recht in de Vergadering van
Participanten het woord te voeren. De Accountant kan door de Beheerder, de Juridisch
Eigenaar of de Bewaarder tot het bijwonen van de Vergadering van Participanten worden
uitgenodigd. Daarnaast kan de voorzitter van de Vergadering van Participanten besluiten derden
tot (een deel van) de Vergadering van Participanten toe te laten en er het woord te laten voeren.
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4. De oproeping tot de Vergadering van Participanten en de vaststelling van de agenda voor de
Vergadering van Participanten geschieden door de Beheerder. De oproeping geschiedt ten
minste veertien (14) dagen voor de aanvang van de Vergadering van Participanten.
5. De Jaarcijfers worden gelijktijdig met de oproeping van de Vergadering van Participanten voor
de Participanten ter inzage gelegd ten kantore van de Beheerder en zijn aldaar kosteloos
verkrijgbaar.
6. Eén of meer Participanten die alleen of tezamen ten minste twintig procent (20%) van het totale
aantal Participaties houden, kunnen van de Beheerder verlangen, dat onderwerpen aan de
agenda worden toegevoegd, mits het schriftelijke verzoek daartoe uiterlijk tien (10) dagen voor
de Vergadering van Participanten, door de Beheerder is ontvangen. De Beheerder geeft van
deze onderwerpen kennis aan degenen, aan wie de oproeping is gedaan, uiterlijk vijf (5) dagen
voor de Vergadering van Participanten.
7. De Vergadering van Participanten wordt gehouden in Nederland op een door de Beheerder te
bepalen plaats. Indien de voorschriften omtrent de oproeping en de plaats van de Vergadering
van Participanten niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden
genomen, mits alle Participanten bij de Vergadering van Participanten aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en mits bij eenstemmigheid.
8. De Vergadering van Participanten wordt geleid door een door de Beheerder aan te wijzen
voorzitter. Indien de Beheerder geen voorzitter aanwijst, dan benoemt de Vergadering van
Participanten zelf haar voorzitter. De voorzitter van de Vergadering van Participanten wijst een
secretaris aan.
9. Een Participant kan zich op de Vergadering van Participanten, mits bij schriftelijke volmacht,
laten vertegenwoordigen.
10. Iedere Participatie geeft recht op één stem. Besluiten van de Vergadering van Participanten
worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij met betrekking tot
specifieke besluiten in het Fondsreglement anders is bepaald.
11. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij
staking van stemmen heeft de voorzitter van de Vergadering van Participanten een beslissende
stem.
12. De voorzitter van de Vergadering van Participanten bepaalt de wijze van stemming.
13. Vaststelling van de Jaarcijfers door de Vergadering van Participanten strekt, voor zover die
Vergadering van Participanten geen voorbehoud(en) maakt, de Beheerder en de Juridisch
Eigenaar tot decharge voor de vervulling van hun taak over het betreffende boekjaar.
14. Binnen acht (8) werkdagen na vaststelling van de Jaarcijfers wordt daarvan door de Beheerder
aan alle Participanten mededeling gedaan. Indien de Jaarcijfers gewijzigd zijn vastgesteld,
vermeldt deze mededeling tevens dat de Jaarcijfers ten kantore van de Beheerder ter inzage
voor de Participanten liggen en aldaar kosteloos verkrijgbaar zijn.
15. De Beheerder is bevoegd een Vergadering van Participanten bijeen te roepen. Het bepaalde in
dit artikel is hierop van overeenkomstige toepassing.
16. Tenzij van het in de Vergadering van Participanten verhandelde een notarieel proces-verbaal
wordt opgemaakt, worden daarvan door de secretaris van die Vergadering van Participanten
notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan binnen een redelijke termijn
na de betreffende Vergadering van Participanten getekend door de voorzitter en de secretaris
van de desbetreffende Vergadering van Participanten dan wel vastgesteld door een volgende
Vergadering van Participanten; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de
voorzitter en de secretaris van die volgende Vergadering van Participanten ondertekend.
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Artikel 18 – Defungeren van de Beheerder of de Juridisch Eigenaar
1. De Beheerder of de Juridisch Eigenaar zal als zodanig defungeren:
a. Op het tijdstip van ontbinding van de Beheerder respectievelijk de Juridisch Eigenaar;
b. Door vrijwillig aftreden; of
c. Doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij in surseance van betaling wordt
verklaard, alsmede indien hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen
verliest.
Artikel 19 – Vervanging van de Beheerder of de Juridisch Eigenaar
1. Indien de Beheerder of de Juridisch Eigenaar zijn functie als Beheerder respectievelijk Juridisch
Eigenaar op grond van het in artikel 18 van dit Fondsreglement bepaalde, wil of moet
beëindigen, zal binnen vier (4) weken nadat dit is gebleken een Vergadering van Participanten
worden gehouden ter benoeming van een opvolgend Beheerder respectievelijk, Juridisch
Eigenaar. Van de vervanging wordt aan alle Participanten mededeling gedaan.
2. De Vergadering van Participanten is bevoegd, op voorstel van de Beheerder, de Juridisch
Eigenaar uit zijn functie te ontheffen indien op voorstel van de Beheerder gelijktijdig een
opvolgend Juridisch Eigenaar wordt benoemd.
3. Indien niet binnen drie (3) maanden nadat is gebleken dat de Beheerder of de Juridisch Eigenaar
zijn functie wil of moet beëindigen een opvolgende Beheerder of Juridisch Eigenaar is benoemd,
is het Fonds ontbonden en wordt het vereffend overeenkomstig het bepaalde in artikel 21, tenzij
de Vergadering van Participanten besluit tot verlenging van de bedoelde termijn.
Artikel 20 – Toepasselijkheid en wijziging Fondsreglement
1. Door het richten van een verzoek tot Uitgifte of Inkoop onderwerpt een Participant zich aan de
bepalingen van dit Fondsreglement en het Prospectus.
2. Dit Fondsreglement en het Prospectus kunnen door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar
gezamenlijk worden gewijzigd.
3. Een wijziging van het Fondsreglement wordt medegedeeld aan de Participanten overeenkomstig
het Prospectus aan de in het Register vermelde (e-mail)adressen alsmede op de Website. De
toelichting op de wijziging wordt op de Website bekendgemaakt.
4. Voor zover door de in lid 2 bedoelde wijzigingen rechten of zekerheden van Participanten
worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd of het beleggingsbeleid van het Fonds
dat door de Beheerder wordt gewijzigd, worden deze niet eerder van kracht nadat één (1)
maand na bekendmaking van de wijziging zoals bedoeld in lid 3 is verstreken. De Participanten
kunnen binnen deze periode onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.
Artikel 21 – Opheffing en vereffening van het Fonds
1. Een voorstel tot opheffing van het Fonds wordt kenbaar gemaakt aan de Vergadering van
Participanten. Onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 3, wordt het Fonds opgeheven bij
besluit van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar. Van een dergelijk besluit wordt mededeling
gedaan aan de Participanten.
2. In geval van opheffing van het Fonds geschiedt de vereffening van het Fonds door de
Beheerder. Dit Fondsreglement en het Prospectus blijven tijdens de vereffening voor zover
mogelijk van kracht.
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3. Bij vereffening wordt het liquidatiesaldo aan de Participanten uitgekeerd in de verhouding dat
door een Participant wordt gehouden, waardoor de Participaties vervallen. Eerst na het afleggen
van de in lid 4 bedoelde rekening en verantwoording kan tot uitkering aan de Participanten
worden overgegaan.
4. De Beheerder maakt een rekening en verantwoording op die vergezeld gaat van een verklaring
van de Accountant. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de Vergadering van
Participanten, strekt, voor zover de Vergadering van Participanten niet een voorbehoud maakt,
tot decharge van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar.
Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsbetrekking tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de Participanten is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband
houdend met, het Fondsreglement (inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid
daarvan) zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Artikel 23 – Slotbepalingen
1. De administratie van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar geldt als dwingend bewijs tenzij de
Participanten de onjuistheid van de in de administratie opgenomen gegevens aantoont.
2. In alle gevallen waarin dit Fondsreglement of het Prospectus niet voorzien, beslissen de
Beheerder en de Juridisch Eigenaar tezamen.

Getekend te Amsterdam op 20 november 2014.

Beheerder

Juridisch Eigenaar

_____________________

_____________________

________________________

R.F. Groen
Bestuurder

J.C.R. Kramer
Bestuurder

LYNX Beleggingsfonds B.V.
Bestuurder
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