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Aan de participanten van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen met
Subfonds Finles Collectief Beheer en/of Subfonds Finles Collectief Beheer I.L., Finles Lotus Fonds, Finles
Bond Fund, Finles Fountain Umbrella Fund en het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L

Geachte heer/mevrouw,
Middels de brief van 26 februari 2018 bent u bericht over het faillissement van Finles NV en de liquidatie
van de fondsen.
De curator is in samenspraak met AFM, DNB, administrateur, accountant en bewaarder een traject gestart
om tot vereffening van de fondsen te geraken. Dit laatste heeft meer tijd gekost dan werd verwacht omdat
de verkoop en het innen van de gelden, samenhangend met de verkoop van de investeringen door het
fonds, meer tijd vergde.
Inmiddels is het beeld per fonds als volgt:

•
•
•
•
•
•

Finles Bond Fund, een eerste uitkering is gedaan, de slotuitkering wordt veracht aan het einde
van het derde kwartaal
Finles Fountain Umbrella Fonds, een eerste uitkering is gedaan, de slotuitkering wordt verwacht
aan het einde van het derde kwartaal
Finles Lotus Fonds, een eerste uitkering wordt komende week gedaan en de slotuitkering aan
het einde van het derde kwartaal
Sub Fonds Finles Collectief Beheer, een eerste uitkering wordt medio juni verwacht en de
slotuitkering aan het begin van het vierde kwartaal
Sub Fonds Finles Collectief Beheer In Liquidatie, de slotuitkering wordt veracht aan het begin
van het vierde kwartaal
Finles Multi Strategy Hedge Fund in Liquidatie, de slotuitkering wordt verwacht aan het begin
van het vierde kwartaal

Zodra meer duidelijkheid is over slotuitkeringen en/of een vereffeningsverslag ontvangt u hierover bericht.

Vriendelijke groet,

W.J.A. Lansing, curator Finles NV.
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