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De tekst betreffende de prestatievergoeding van Add Value Fund zoals opgenomen op pagina’s 28 en 29 

van het prospectus van Add Value Fund NV van 4 januari 2021 wordt met ingang van 10 mei 2022 

uitgebreid met onderstaande tekst zodat de exacte berekening van prestatievergoeding (indien van 

toepassing) wordt verduidelijkt: 

 

"De hoogte van de op de NAV in mindering te brengen reservering ten behoeve van de verschuldigde 

outperformance fee wordt dagelijks door de administrateur berekend op basis van het gemiddeld in het 

boekjaar uitstaand aantal aandelen maal de actuele dagelijkse intrinsieke waarde per aandeel (exclusief 

outperformance fee reservering) maal de outperformance ten opzichte van de benchmark sinds het begin 

van het boekjaar (in procent punten) maal 10%.” 

 

Waardoor de volledige tekst betreffende de prestatievergoeding luidt: 

 

“Het Fonds is daarnaast aan de Beheerder een prestatievergoeding van 10% verschuldigd. Deze wordt in 

rekening gebracht over het positieve verschil tussen de procentuele wijziging van de Intrinsieke Waarde na 

aftrek van alle toe te rekenen kosten (behoudens eventuele gereserveerde outperformance fee), gecorrigeerd 

voor dividendbetalingen, en de procentuele wijziging van de benchmark in het betreffende Boekjaar. Deze 

prestatievergoeding is echter alleen verschuldigd indien alle (eventuele) negatieve relatieve performance 

ten opzichte van de benchmark over de vier voorgaande Boekjaren volledig gecompenseerd is (zie ook 

Rekenvoorbeeld Prestatievergoeding). De prestatievergoeding, die dagelijks pro rata wordt berekend en 

gereserveerd ten laste van het eigen vermogen van het Fonds, wordt eenmaal per jaar definitief vastgesteld, 

te weten aan het einde van het Boekjaar (dus per 31 december). De aldus definitief vastgestelde en 

gereserveerde prestatievergoeding wordt vervolgens pas betaalbaar gesteld als de Jaarcijfers door de 

externe accountant van een goedkeurende controleverklaring zijn voorzien. De hoogte van de op de NAV 

in mindering te brengen reservering ten behoeve van de verschuldigde outperformance fee wordt dagelijks 

door de administrateur berekend op basis van het gemiddeld in het boekjaar uitstaand aantal aandelen maal 

de actuele dagelijkse intrinsieke waarde per aandeel (exclusief outperformance fee reservering) maal de 

outperformance ten opzichte van de benchmark sinds het begin van het boekjaar (in procent punten) maal 

10%. 

 

Voor de volledigheid wijst de Beheerder er hierbij op dat de prestatievergoeding ook verschuldigd is 

wanneer de Intrinsieke Waarde daalt gedurende het Boekjaar en er dus sprake is van een negatief 

beleggingsresultaat.  

 

Rekenvoorbeeld Prestatievergoeding 

Relatieve performance Boekjaar 1:  +1,0%. 

Relatieve performance Boekjaar 2:  +2,0% 

Relatieve performance Boekjaar 3:  - 4,0% 

Relatieve performance Boekjaar 4: +2,0% 

 

Cumulatieve relatieve performance Boekjaar 1 t/m 4:  + 1,0%  

Nog te compenseren relatieve performance in Boekjaar 5:   - 2,0%  

 

Relatieve performance Boekjaar 5:  + 3,0% 

 

In bovenstaand voorbeeld is in Boekjaar 5 prestatievergoeding (10%) verschuldigd over alle relatieve 

performance ten opzichte van de benchmark groter dan +2,0%. Over Boekjaar 5 bedraagt de 

prestatievergoeding derhalve: 10% x 1,0% is 0,10% over de Intrinsieke Waarde.”   
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