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Korte uiteenzetting prospectusaanpassingen 

OBAM Investment Management B.V. (“OBAM IM”), in haar hoedanigheid als bestuurder en icbe-beheerder van 
OBAM N.V., is voornemens het prospectus van OBAM N.V. te actualiseren. 

Aanleiding voor het actualiseren van het prospectus zijn onder andere onze periodieke review, de integratie van 
het addendum dat is opgesteld ten behoeve van de implementatie van de Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (“SFDR”) en de implementatie van een aantal besluiten die zijn genomen tijdens de algemene 
aandeelhoudervergadering van OBAM N.V van 18 mei jongsleden.  

Het geactualiseerde prospectus treedt op 21 augustus 2021 in werking. Vanaf deze datum is het prospectus 
kosteloos op te vragen bij OBAM Investment Management B.V., Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol, of via 
e-mail: info@obam.nl. 

De belangrijkste aanpassingen worden hierna nader toegelicht.  

Wijziging van de samenstelling van de raad van commissarissen van OBAM N.V. (pagina’s 8 en 18) 

Naar aanleiding van de algemene aandeelhoudersvergadering van OBAM N.V. van 18 mei jongstleden is de 
samenstelling van de raad van commissarissen van OBAM N.V. aangepast: 

• de heer R. van Tets is per 18 mei 2021 afgetreden af als voorzitter van de raad van commissarissen; 

• mevrouw M. Tiemstra is per 18 mei 2021 benoemd als nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen;  

• de heer L. Meijaard is per 18 mei 2021 toegetreden tot de raad van commissarissen. 

Wijziging van de samenstelling van het bestuur van prioriteitsaandeelhouder Stichting Keizerberg (pagina 18) 

De heer L. Meijaard is per 23 maart 2021 afgetreden als bestuurder van Stichting Keizerberg, de 
prioriteitsaandeelhouder van OBAM N.V. Aanleiding voor zijn aftreden is zijn voordracht als lid van de raad van 
commissarissen van OBAM N.V. Het bestuur van Stichting Keizerberg bestaat per 23 maart 2021 uit de heer J.C. 
Kragt en de heer C.J.M. Janssen. 

Wijziging van het registratiedocument van de beheerder (pagina 61 e.v.)  

Het herijkte registratiedocument van de beheerder dat als addendum was bijgevoegd bij het prospectus is 
geïntegreerd in het geactualiseerde prospectus (bijlage B).  

Herijking van de risicotaxonomie (pagina’s 11 en 13) 

Naar aanleiding van de herijking van de risicoanalyse zijn een tweetal niet-financiële risicocategorieën toegevoegd 
aan de risicotaxonomie OBAM N.V., te weten duurzaamheidsrisico en het risico met betrekking tot opschorting 
inkoop of uitgifte van aandelen. 

Integratie addendum duurzaam beleggingsbeleid (pagina’s 23 en 80) 

Het addendum inzake het duurzaam beleggingsbeleid dat is opgesteld bij het prospectus ten behoeve van de 
implementatie van SFDR is geïntegreerd in het geactualiseerde prospectus. Derhalve is de beschrijving van 
‘Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid’ aangepast en is er een nieuwe bijlage D toegevoegd aan het 
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geactualiseerde prospectus.  

Wijziging van de sectie ‘Uitbesteding van de beheerder’ (pagina’s 15 en 16) 

De reikwijdte van de uitbestedingsrelaties van de beheerder zijn herijkt. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

• de interne auditfunctie wordt niet uitbesteed maar geinsourced; en 

• Meijburg & Co is aangesteld als fiscaal adviseur van de beheerder en OBAM N.V. 

Verplaatsing van het stembeleid en class action beleid (pagina’s 21 en 27) 

Het stembeleid en het class action beleid zijn verplaatst van het hoofdstuk ‘Fondsstructuur’ naar het hoofdstuk 
‘Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid’. De tekst is inhoudelijk niet gewijzigd.  


