
 

Fondsreglement ………………………………..N.V. 

 

 

 

 

…………………………..N.V. is een Vrijgestelde Beleggingsinstelling met een open end karakter. 

Krachtens de statuten en een bijzonder aandeelhoudersbesluit van ……………is de directie 

gemachtigd tot het uitgeven van nieuwe aandelen en het inkopen van aandelen, zodat aan het open 

end karakter kan worden voldaan. Voor deze uitgifte en inkoop heeft de directie het volgende 

reglement opgesteld: 

 

Als de directie voornemens is over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen zal zij daarvan 

kennisgeven aan de bestaande aandeelhouders, die alsdan in de gelegenheid zullen worden gesteld 

in de uitgifte te participeren, naar rato van hun deelname. De aandeelhouders dienen binnen een 

maand na de kennisgeving daartoe aan de directie bekend te maken of zij in de uitgifte willen 

participeren. Na deze maand zal het recht tot deelname zijn vervallen.  

 

De directie zal jaarlijks de aandeelhouders in de gelegenheid stellen de door hen gehouden aandelen 

door de vennootschap te laten inkopen, binnen de grenzen die daartoe door de wet worden gesteld. 

Het aanbod tot inkoop zal worden gedaan in de maand november van ieder jaar, waarna de 

aandeelhouders in de maand december daaropvolgend de gelegenheid zullen hebben van het 

aanbod gebruik te maken. Na afloop van deze maand zal het recht aandelen te laten inkopen zijn 

vervallen. De inkoopdatum wordt bepaald op de eerste werkdag van het daaropvolgende 

kalenderjaar. Uiterlijk twee dagen voor de inkoopdatum geeft de aandeelhouder schriftelijk aan 

hoeveel aandelen hij wil laten inkopen. Inkoop vindt uiterlijk plaats binnen twee weken na de 

inkoopdatum.   

Zowel de uitgifte als de inkoop van aandelen volgens dit reglement zal geschieden tegen de waarde in 

het economisch verkeer van de aandelen op het tijdstip, van de uitgifte of de inkoop. Bij inkoop zal een 

vaste afslag plaatsvinden van 0,5%. De directie zal bij het aanbod tot inkoop een indicatie vermelden 

van de waarde in het economisch verkeer.  

 

Zowel de uitgifte van aandelen als de inkoop van aandelen zal geschieden bij notariële akte. Het bij 

uitgifte door de aandeelhouders te storten resp. het bij inkoop door de aandeelhouders te ontvangen 

bedrag dient via de derdenrekening van de notaris te worden voldaan op de dag van het passeren van 

de betreffende notariële akte. 

 

 

 

 

Getekend te …….  op ……….. 

 

 

 

  


