Amstelveen, 30 mei 2022
Hierbij berichten wij u inzake het voornemen tot wijziging van het prospectus van het paraplufonds
Perlas Global Ac ve Investment Fund (het Fonds) alsmede de volgende subfondsen (ieder een
Subfonds):
•

het Perlas Borgplan;

•

het Perlas Kernplan; en

•

het Perlas Dynamischplan.

Wijziging
Ostrica B.V. is voornemens het prospectus van het Fonds te actualiseren ten aanzien van de volgende
punten:
1. Met betrekking tot alle Subfondsen worden de teksten in het speci eke beleggingsbeleid
van de respec eve Subfondsen in het prospectus in overeenstemming gebracht met de
vereisten die volgen uit Verordening (EU) 2020/852 betre ende de totstandbrenging van een
kader ter bevordering van duurzame beleggingen. Derhalve word de volgende tekst
opgenomen het beleggingsbeleid van de respec eve 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 ac viteiten.”

Voorts wordt in sec e 2 “De ni es” een nieuwe de ni e “Taxonomieverordening”
ingevoegd.

2. Met betrekking tot alle Subfondsen, worden in sec e 9.5 “Lopende Kosten Ra o (LKR) en
werkelijk gemaakte kosten” de cijfers geactualiseerd.

3. Met betrekking tot het Fonds, wordt in sec e 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.
Ingangsdatum
De wijzigingen in het prospectus gaan in per 1 juni 2022. De bovenstaande wijzigingen betre en een
reguliere actualisa e van het prospectus en houden geen vermindering van rechten of verzwaring
van de lasten in voor par cipanten van de voornoemde Subfondsen.
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Het prospectus van het Fonds, waarin alle wijzigingen zijn opgenomen, is vanaf 1 juni 2022
beschikbaar op de website van de beheerder www.perlasplan.nl.

