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De voorgenomen wijziging van de voorwaarden van Optimix Investment Funds N.V. heeft betrekking op de 
subfondsen Optimix America Fund en Optimix Europe Fund. 
 
31 december 2020 is de laatste dag waarop uitgifte en inkoop van de aandelen in de Fondsen mogelijk is onder 
de voorwaarden als vermeld in het prospectus van de Fondsen (het “Prospectus”).  
 
Alle op 31 december 2020 uitstaande gewone aandelen in Optimix America Fund (letteraandeel A) en Optimix 
Europe Fund (letteraandeel D) (hierna de “Fondsen”) zullen per 1 januari 2021 worden omgezet naar het 
subfonds Optimix Wereld Aandelen Fonds (letteraandeel B). De omzetting heeft geen gevolgen voor de 
voorwaarden die van toepassing zijn op het Optimix Wereld Aandelen Fonds. 
 
Deze omzetting zal door Euroclear worden verricht en vergt geen inspanning van de betreffende aandeelhouders 
van Optimix Investment Funds N.V. Informatie over het beleggingsbeleid van Optimix Wereld Aandelen Fonds 
kunt u vinden in het Prospectus. Zie website van de beheerder van de Fondsen (www.optimix.nl) waar tevens de 
Essentiële Beleggingsinformatie van dit subfonds is opgenomen.  
 
Onderstaande tijdslijn is van toepassing op de verwisseling: 
Datum Gebeurtenis 
31 december 2020 Laatste dag dat er een notering van Optimix America Fund en Optimix Europe 

Fund op Euronext Amsterdam tot stand komt (voor orders die op 30 december 
2020 zijn geaccepteerd). De notering van de Fondsen wordt vanaf 14u00 
geschorst. 

4 januari 2021 De omwisselverhouding van aandelen Optimix America Fund in Optimix 
Wereld Aandelen Fonds wordt berekend door de NAV van Optimix Wereld 
Aandelen Fonds te delen door de NAV van Optimix America Fund, hierbij 
wordt voor beide fondsen de door CACEIS aangeleverde NAV op basis van de 
slotbalans 2020 gehanteerd. Zodra de omwisselverhouding bekend is, zal deze 
gepubliceerd worden op de website van de beheerder (www.optimix.nl).   

4 januari 2021 De omwisselverhouding van aandelen Optimix Europe Fund in Optimix Wereld 
Aandelen Fonds wordt berekend door de NAV van Optimix Wereld Aandelen 
Fonds te delen door de NAV van Optimix Europe Fund, hierbij wordt voor 
beide fondsen de door CACEIS aangeleverde NAV op basis van de slotbalans 
2020 gehanteerd. Zodra de omwisselverhouding bekend is, zal deze 
gepubliceerd worden op de website van de beheerder (www.optimix.nl).   

7 januari 2021 Euroclear verwerkt de omzetting van aandelen Optimix America Fund en 
Optimix Europe Fund naar Optimix Wereld Aandelen Fonds conform de 
gepubliceerde omwisselverhouding. Aandeelhouders van Optimix America 
Fund en Optimix Europe Fund ontvangen aandelen Optimix Wereld Aandelen 
Fonds door bijschrijving in de administratie van de desbetreffende intermediair 
waar zij hun effectendepot aanhouden (tegen intrekking van de bestaande 
posities in de Fondsen).   

 
Aanpassingen Prospectus 
 
Optimix Investment Funds N.V. zal vanaf 1 januari 2021 ten gevolge van de omzetting bestaat uit 5 subfondsen 
die als volgt over het maatschappelijk kapitaal zijn verdeeld:  
 

Optimix Wereld Aandelen Fonds 19.000.000 gewone aandelen  
Optimix Income Fund: 8.000.000 gewone aandelen; 
Optimix Mix Fund: 8.000.000 gewone aandelen;  
Optimix Emerging Markets Fund: 4.000.000 gewone aandelen); en 
Optimix EuroRente Fonds: 9.000.000 gewone aandelen. 



De beheerder zal op of omstreeks 1 januari een aangepast Prospectus op de Website publiceren. 
 
Verpanding 
Met ingang van 30 november 2020 kunnen aandeelhouders van de Fondsen hun aandelen in de Fondsen niet 
meer verpanden. Voor zover de beheerder bekend zijn er geen aandelen in de Fondsen verpand. Eventuele 
aandeelhouders van de Fondsen die hun aandelen verpand hebben worden verzocht dit uiterlijk 18 december 
2020 (voor 17u00) te melden aan de beheerder van de Fondsen (ter attentie van J.F. Westerling, Johannes 
Vermeerstraat 14, 1071 DR Amsterdam). 
 
Niet participeren in de omzetting naar Optimix Wereld Aandelen Fonds? 
Aandeelhouders van de Fondsen die niet mee willen doen aan de omzetting naar Optimix Wereld Aandelen 
Fonds kunnen hun aandelen in de Fondsen tot en met 30 december 2020 via Euronext verkopen tegen de thans 
geldende voorwaarden als opgenomen in het Prospectus. 
 
De beheerder, 
Optimix Vermogensbeheer N.V. 
 


