Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)
Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles
N.V.
Op de jaarvergadering van de Finles beleggingsfondsen, met betrekking tot het boekjaar 2010, op 19 mei
2011 is besloten om de Raad van Commissarissen van Finles en de Raad van Toezicht van de Finles
beleggingsfondsen samen te voegen per 30 juni 2011. Dit door het toenemende takenpakket van de Raad
van Commissarissen van Finles N.V., mede door groeiende wet –en regelgeving, in de laatste jaren.
Hierdoor hadden beide raden een toenemende overlap van taken en verantwoordelijkheden.
Per 30 juni 2011 kent de Raad van Commissarissen een drietal leden:
Dr. B.R. Bot (voorzitter)
Mr. D. van der Weij
Drs. P.H.M. Hendriks

De kosten van deze Raad komen voor rekening van de Beheerder.
Bovenstaande wijziging wordt in het prospectus opgenomen bij de eerstvolgende actualisatie
daarvan. Tot aan dat moment is dit inlegvel van toepassing.

Inlegvel 2 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (1 januari 2012)
Aanpassing van de driemaandstermijn naar een eenmaandtermijn
In navolging van de aanpassing van de driemaandstermijn naar een eenmaandtermijn in de Wet financieel
toezicht (Wft) per 1 juli 2011 zal deze termijn vanaf 1 januari 2012 ook gelden voor de door Finles
beheerde beleggingsfondsen.
Aanpassing statuten Finles N.V.
Eind 2011 is een tweetal artikelen in de statuten van Finles N.V. aangepast. De tekst van de betreffende
artikelen luidt als volgt:
Kapitaal en aandelen
Artikel 4.
1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen eenduizend euro (€
2.001.000), verdeeld in eenhonderd vijftigduizend (150.000) aandelen van dertien euro en
vierendertig eurocent (€ 13,34) nominaal.
Bestuur
Artikel 16.
De directie staat onder toezicht van een Raad van Commissarissen zo deze met inachtneming van
het bepaalde in lid 21 lid 1 is ingesteld.
Raad van Commissarissen
Artikel 21.
1. De algemene vergadering kan besluiten een raad van commissarissen in te stellen respectievelijk
een aldus ingestelde raad op te heffen. Wanneer de algemene vergadering een dergelijk besluit
heeft genomen, is de raad ingesteld respectievelijk een aldus ingestelde raad opgeheven indien
en zodra dit besluit is gedeponeerd bij het handelsregister, en commissarissen zijn benoemd
respectievelijk ontslagen of zijn afgetreden. Het bepaalde in deze statuten omtrent de raad van
commissarissen en zijn leden is slechts van kracht indien en zolang deze raad is ingesteld. Voor
zover er geen raad van commissarissen is ingesteld, komen de bevoegdheden welke deze
statuten aan de raad van commissarissen toekennen, toe aan de algemene vergadering.

Bovenstaande wijzigingen worden in het prospectus opgenomen bij de eerstvolgende
actualisatie daarvan. Tot aan dat moment is dit inlegvel van toepassing.

Inlegvel 3 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (1 oktober 2012)
Wijziging van de aan derden uitbestede werkzaamheden
Het voeren van de administratie van het Finles Multi Strategy Hedge Fund (beleggingsadministratie,
participantenadministratie en financiële administratie) is uitbesteed aan ITS B.V. te Leusden. Onderdeel
van de administratie is de berekening van de intrinsieke waarde (NAV). De administratie van het fonds is
met ingang van 1 oktober 2012 uitbesteed aan TMF Fundadministrators B.V. te Rotterdam.
Aanpassing vreemde valuta
Vanaf 1 oktober 2012 zal het Finles Multi Strategy Hedge Fund de Bloomberg closing vreemde valuta koers
(om 23.00 uur lokale tijd) gebruiken om de vreemde valuta’s om te rekenen in euro’s in plaats van de
rapporteringvaluta tegen de vreemde valuta koers door WM-Reuters (om 16.00 uur lokale tijd) opgegeven
advieskoersen in London, die als omrekeningskoersen voor de volgende beursdag worden gehanteerd.

Inlegvel 4 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (1 januari 2013)
Samenvoeging Researchkosten en Toezichtkosten op managers en administrateurs
onderliggende beleggingen.
Tot en met 2012 maakte de Beheerder onderscheid naar Researchkosten en Toezichtkosten. Omdat beide
kostensoorten veelal tegelijkertijd worden gemaakt tijdens reizen is het onderscheid moeilijk te maken en
niet in de laatste plaats arbitrair van aard. De Beheerder heeft daarom besloten om de budgetten voor
deze kosten samen te voegen.
Het Researchkosten budget van € 75.000 wordt daartoe opgenomen in het Toezichtkosten budget van
maximaal 1% van het belegd vermogen.
Dit leidt per saldo niet tot een kostenverhoging. De wettelijke eenmaandstermijn is derhalve niet van
toepassing.
De kosten van Toezicht zijn van toepassing op de volgende fondsen: Subfonds Finles Collectief Beheer,
Subfonds Finles Collectief Beheer IL, Finles Lotus Fonds en het Finles Multi Strategy Hedge Fund.
De kosten van Research zijn van toepassing op de volgende fondsen: Subfonds Finles Collectief Beheer,
Finles Lotus Fonds en het Finles Multi Strategy Hedge Fund.

Inlegvel 5 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (24 oktober
2013)
Wijziging van Accountant
De Beheerder van het Finles Multi Strategy Hedge Fund, Finles N.V., heeft besloten om met ingang van het
boekjaar 2013 De Keijzer Nipius & Co Accountants B.V. aan te stellen als controlerend accountant van het
fonds. Daarmee wordt afscheid genomen van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. die sinds vele
jaren als controlerend accountant heeft gefungeerd.

Inlegvel 6 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (25 oktober
2013)
Liquidatie Finles Multi Strategy Hegde Fund
De Beheerder van de Finles Beleggingsinstellingen, Finles N.V., heeft besloten om het Finles Multi Strategy
Hedge Fund (hierna “FMSHF”) te liquideren.
In de jaarvergadering van de Finles beleggingsfondsen op 23 mei 2013 is dit mogelijke scenario reeds
besproken en dat de directie van Finles N.V. in dat geval zou overwegen om het fonds te liquideren en
beleggers een aantal opties aan te bieden. In de jaarvergadering hebben wij eveneens gemeld dat het
Finles Fountain Fund (hierna “FFF”), een fonds met een vergelijkbaar risicoprofiel, een uitstekend
alternatief is voor de participanten van het FMSHF.
De directie heeft besloten geen officiële vergadering van participanten te organiseren omdat in de
afgelopen jaarvergadering van participanten de mogelijkheid van beëindiging van het FMSHF reeds is
besproken en voorts omdat alle participanten worden geïnformeerd met deze brief.
In het FMSHF is een aantal illiquide beleggingen aanwezig die door de kredietcrisis op dit moment niet
verkocht kunnen worden. Een van de gevolgen van de kredietcrisis is de afname van liquiditeit in een
aantal beleggingsmarkten. Enkele voorbeelden van dergelijke markten zijn: vastgoed, private equity en
onderhandse leningen. Het is dan ook geen toeval dat de illiquide beleggingen binnen het FMSHF
investeren in deze markten. Dit betekent dat de verhandelbaarheid van een aantal beleggingen van het
FMSHF niet mogelijk is. Deze illiquide beleggingen bedragen ongeveer 10% van het fondsvermogen van
het FMSHF.
Wij hebben onderzocht of het mogelijk is om de participaties in deze illiquide beleggingsfondsen te
verkopen aan andere beleggers. Verkoop aan andere beleggers, in plaats van het voor inkoop aanbieden
van de participaties aan het fonds zelf, wordt handel op de secundaire markt genoemd. In de secundaire
markt voor illiquide beleggingsfondsen opereren momenteel alleen kopers die uit zijn op het behalen van
woekerwinsten. Deze kopers betalen voor de meeste illiquide fondsen grofweg tussen de 5% en de 30%
van de laatst bekende koers. De verkoper incasseert bij verkoop dus een verlies op de belegging van 70%
tot 95% ten opzichte van de laatst bekende koers. Het verkopen van de illiquide beleggingen achten wij
momenteel daarom niet in het belang van de participanten van het FMSHF.
De Beheerder heeft zodoende besloten de niet liquide beleggingen in het FMSHF aan te houden en de
structuur van het fonds te veranderen in een fonds in liquidatie. Deze resterende posities kunnen naar onze
verwachting binnen een periode van 2 jaar worden afgewikkeld. Telkens wanneer het fonds voldoende
verkopen heeft kunnen realiseren zal een restitutie aan de participanten worden gedaan. Het liquide deel
van de portefeuille, ca. 90%, wordt nog dit jaar verkocht en is beschikbaar voor uitkering, doch een bedrag
van EUR 50.000 zal worden aangehouden ter dekking van doorlopende kosten (kosten van de
administrateur, accountant, bewaarder, etc).
De Essentiële Beleggersinformatie van het fonds is aangepast. Eveneens is er op de website van Finles
Capital Management een veel gestelde vragenlijst opgenomen.

Inlegvel 7 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (28 maart
2014)
Vervanging van de Bewaarder van de door Finles beheerde beleggingsfondsen
De Beheerder, Finles N.V., heeft besloten om de huidige Bewaarder van de hierna genoemde door Finles
beheerde beleggingsfondsen, KAS-Trust, te vervangen door een nieuwe Bewaarder, te weten, Stichting
Circle Depositary Services. De aanleiding hiervoor is het van kracht worden van de Alternative Investment
Fund Manager Directive, ofwel de AIFMD.

De Beheerder heeft bij meerdere partijen een offerte opgevraagd voor de uitvoering van de nieuwe
bewaarderstaken overeenkomstig de AIFMD wetgeving. Op basis van ervaringen met partijen en de hoogte
van de kosten voor de AIFMD bewaarderstaken heeft de Beheerder besloten om Stichting Circle Depositary
Services als Bewaarder van de beleggingsfondsen aan te stellen. Dit besluit is gemeld aan de Autoriteit
Financiële Markten.

De vervanging betreft de Bewaarders van de volgende beleggingsfondsen:
•
•
•
•
•

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen: KAS-Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V.
Finles Lotus Fonds: KAS-Trust Bewaarder Finles Lotus Fonds B.V.
Finles EMS Top-Rente fonds: KAS-Trust Bewaarder Finles EMS Top-Rente Fonds B.V.
Finles Liquid Macro Fund: KAS-Trust Bewaarder Finles Liquid Macro Fund B.V.
Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L.: KAS-Trust Bewaarder Finles Multi Strategy Hedge Fund B.V.

Aanvulling op Inlegvel 7 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund
I.L. (1 juli 2014)
De vervanging van de huidige Bewaarders door Stichting Circle Depositary Services is geëffectueerd met
ingang van 1 juli 2014.
Voorheen werd het juridisch eigendom van de fondswaarden gehouden door Kas Trust via de hiervoor
genoemde dochterondernemingen/bewaarders van de Finles beleggingsfondsen.
Ten behoeve van de scheiding van het juridisch en economisch eigendom van de waarden van de fondsen
is door Finles als Beheerder van de fondsen de Stichting Finles Funds opgericht.
Deze Stichting houdt het juridisch eigendom van de fondswaarden van de hiervoor genoemde fondsen.
Het economisch eigendom berust bij het betreffende fonds zelf en blijft derhalve ongewijzigd.

Inlegvel 8 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (30
december 2016)
Wijziging Administrateur
Vanaf boekjaar 2017 wordt de administrateur Custom House Fund Services (Netherlands) B.V.
(voorheen TMF Fundadministrators B.V.) te Rotterdam vervangen door Circle Investment
Support Services B.V. te Amersfoort.
De taak van de administrateur is het voeren van de administratie van het Finles Multi Strategy
Hedge
Fund
I.L.
(Beleggingsadministratie,
participantenadministratie
en
financiële
administratie). Onderdeel van de administratie is de berekening van de intrinsieke waarde (NAV
ofwel Net Asset Value).

Bovenstaande wijziging wordt in het prospectus opgenomen bij de eerstvolgende
actualisatie daarvan. Tot aan dat moment is dit inlegvel van toepassing.

