Aankondiging wijziging prospectus en voorwaarden Saemor Europe
Alpha Fund
De beheerder van Saemor Europe Alpha Fund (hierna: Fonds) Saemor Capital B.V. (hierna: Saemor of
beheerder), is voornemens wijzigingen in het prospectus en voorwaarden door te voeren. De
wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op het onderstaande. Voor een nadere toelichting
verwijzen we u naar het bijgaande concept Prospectus d.d. 8 december 2016 dat ook op de website is
gepubliceerd, www.saemor.com.
Vervolgstortingen en onttrekkingen
Het voornemen bestaat om de vervolgstortingen en onttrekkingen voor Klasse A, Klasse B, Klasse C
en Klasse D te verlagen van EUR 10.000 naar EUR 1.000.
Wijziging termijn toetredingsformulieren
De uiterste datum voor ontvangst van de toetredingsformulieren wordt gewijzigd van 5 werkdagen
voor de handelsdag naar 3 werkdagen voor de handelsdag.
Waarderingsdag
De beheerder heeft het voornemen om de mogelijkheid in te voeren om voorafgaand aan de
handelsdag een andere dag als waarderingsdag aan te wijzen om beter te kunnen voldoen aan de
verplichting om een juiste en betrouwbare waardering af te geven. Indien de beheerder een andere
dag als waarderingsdag vaststelt, zullen de participanten vooraf via de website van de beheerder op
de hoogte worden gesteld.
Werkzaamheden dagelijks beleidsbepalers
De werkzaamheden van Patrick van de Laar voor Pelargos Capital B.V., een zustervennootschap van
Saemor, worden vermeld in het prospectus.
Delegatie compliance taken
De beheerder had de compliance werkzaamheden uitbesteed aan een externe compliance officer,
CLCS B.V. De beheerder heeft het voornemen om de compliance werkzaamheden niet meer te
delegeren aan een externe compliance officer en zal een interne compliance officer benoemen.
Beleggingsbeleid en kosten
De beheerder heeft het voornemen om het beleggingsbeleid en de kosten in het prospectus duidelijker
te formuleren. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de beheerder niet de intentie heeft om het
beleggingsbeleid materieel te wijzigen. Tevens is er geen sprake van een kostenverhoging.
FATCA en CRS
Het Fonds dient te voldoen aan Foreign Account Tax Compliance Act ( “FATCA”) en Common Reporting
Standard (“CRS”). Indien participanten bij toetreding tot het Fonds niet de benodigde FATCA dan wel
CRS informatie verschaffen aan de beheerder dan behoudt deze zich het recht voor om de participant
niet toe te laten treden tot het Fonds.
Beloningsbeleid beheerder
De beheerder zal in het prospectus een beschrijving van het actuele beloningsbeleid opnemen.
Ingangsdatum
Een ten opzichte van het voorliggende voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging wordt niet
separaat bekendgemaakt, maar wordt onverwijld als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op de
website beschikbaar gemaakt. De wijzigingen in het prospectus en de voorwaarden treden in werking
per 13 januari 2017. Tot 1 januari 2017 kunnen participanten in het Fonds onder de gebruikelijke
voorwaarden uittreden.
Den Haag, 12 december 2016
Saemor Capital B.V.

