
Toelichting op het besluit tot wijziging van het Prospectus van LSP Life Sciences 

Fund N.V. 

 

De beheerder van LSP Life Sciences Fund N.V. (het “Fonds”) heeft, in 

overeenstemming met het op 26 mei 2015 gepubliceerde voorstel daartoe, besloten om 

het Prospectus van het Fonds per 26 juni 2015 te wijzigen. 

 

TOELICHTING 

 

Aanpassing van de in het Prospectus beschreven berekening van de Performance 

Fee in overeenstemming met hoe deze in de praktijk wordt (en in het verleden is) 

berekend.  

 

Tijdens de laatste algemene vergadering van aandeelhouders van het Fonds op 21 mei 

2015 is het voorstel behandeld om de definitie van Hurdle in het Prospectus als volgt aan 

te passen:  

 

“Hurdle”  means EUR 100.00 plus eight percent (8%) per annum cumulative 

and compounded since inception of the Fund” 

 

Overige aanpassingen / actualisering 

 

Tot slot is het Prospectus geactualiseerd, onder andere met betrekking tot de volgende 

punten: 

 

 In het kader van een interne herstructurering zijn de aandelen van LSP Advisory 

B.V. door LSP Management Group B.V. overgedragen aan een nieuw opgerichte 

vennootschap LSP Advisory Group B.V. Hoofdstuk 6 van het Prospectus is in 

verband hiermee geactualiseerd. Deze aanpassing volgt uit een verdere 

ontvlechting van LSP Advisory B.V. uit de bredere LSP organisatie in het kader 

van de Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve 

beleggingsinstellingen “AIFMD”. 

 

 Tijdens de laatste algemene vergadering van aandeelhouders van het Fonds op 21 

mei 2015 is mevrouw P.E. Bieringa herbenoemd tot 2017. Het Prospectus is 

hierop aangepast in Hoofdstuk 6. 

 

 De term “TER” (Total Expense Ratio) is in het Prospectus overal vervangen door 

de term “OCF” (Ongoing Charges Figure). 

 

 In Hoofdstuk 7 is toegevoegd dat de aandelen in het Fonds mogelijk ook 

verhandeld kunnen worden via het FundSettle platform van Euroclear en/of 

andere gecentraliseerde order management systemen. 

 

 

 



 

*    *   * 

 

 

 

Het voorstel tot wijziging is aan de aandeelhouders bekend gemaakt in een advertentie, 

gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad van 26 mei 2015. De beheerder heeft 

conform het voorstel (zonder wijziging daarvan) besloten, en daarom zullen de 

wijzigingen niet separaat bekend worden gemaakt, maar als onderdeel van het gewijzigde 

Prospectus op de website http://www.lspvc.com/funds/public.html kunnen worden 

geraadpleegd.  

 

 

 

Amsterdam, 26 juni 2015 

LSP Advisory B.V. (de beheerder) 
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