
Toelichting op het voorstel tot wijziging van het prospectus van LSP Life Sciences 

Fund N.V. 

 

De beheerder van LSP Life Sciences Fund N.V. (het “Fonds”) stelt voor om het 

prospectus van het Fonds per 14 augustus 2017 te wijzigen. 

 

TOELICHTING 

 

Verwijderen beleggingsrestrictie 

 

Tijdens de laatste algemene vergadering van aandeelhouders van het Fonds op 16 mei 

2017 is door de aandeelhouders het voorstel goedgekeurd om de volgende in Hoofdstuk 3 

van het prospectus opgenomen beleggingsrestrictie te laten vervallen:  

 

“The Fund will focus on investing in small- and mid-cap companies, and will not invest 

more than 20% of the total fund size in companies with a market cap larger than EUR 2.5 

billion at the time of investment”. 

 

Deze restrictie zal dan ook worden verwijderd uit het prospectus, welke middels een 

inlegvel bij het prospectus zal worden aangepast. 

 

Overeenkomstig het verwijderen van de beleggingsrestrictie wordt op pagina 3 en 11 de 

volgende zin verwijderd: “The majority of the Fund’s portfolio will consist of European 

and United States companies listed on one of the (main) stock exchanges, with a market 

capitalization of below EUR 2.5 billion at the time of the investment” 

 

Overige aanpassingen / actualisering 

 

 Hanso Idzerda is geen commissaris meer van het Fonds. Hoofdstuk 6 van het 

Prospectus zal in verband hiermee worden aangepast. 

 Aan Hoofdstuk 12 van het prospectus zal worden toegevoegd dat het Fonds Oligo 

Swiss Fund Services SA heeft aangesteld als representative voor distributie van 

aandelen in Zwitserland.  

 Aan Hoofdstuk 12 van het prospectus zal worden toegevoegd dat aandelen van 

het Fonds mogen worden aangeboden en verkocht in België, Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk aan professionele investeerders. De beheerder van het Fonds 

heeft dit overeenkomstig artikel 32 van de AIFM richtlijn (EU 2011/61 van 8 juni 

2011) aan de AFM bekend gemaakt. 

 

 

*    *   * 

 

Aangezien de prospectuswijziging een verwijdering van één van de beleggingsrestricities 

inhoudt, en daarmee het beleggingsbeleid van het Fonds op dat punt wordt gewijzigd in 

de zin van art. 4:47 Wft, zal de wijziging eerst per 14 augustus 2017 daadwerkelijk van 



kracht worden. Gedurende deze periode kunnen aandeelhouders onder de gebruikelijke 

voorwaarden uittreden. 

 

 

 

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

gepubliceerd in het dagblad Trouw van 14 juli 2017. Indien door de beheerder conform 

het voorstel (zonder wijziging daarvan) wordt besloten, zal dit niet separaat bekend 

worden gemaakt, maar zullen de wijzigingen als onderdeel van het gewijzigde prospectus 

op de website http://www.lspvc.com/funds/public.html beschikbaar zijn. Het gewijzigde 

prospectus kan vanaf heden worden geraadpleegd op 

http://www.lspvc.com/funds/public.html. 

 

 

Amsterdam, 14 juli 2017 

LSP Advisory B.V. (de beheerder) 

 

 

 


