EERSTE INLEGVEL BIJ HET BASISPROSPECTUS THINKCAPITAL ETF’S N.V.
d.d. 7 oktober 2014

Inlegvel bij het Basisprospectus Think ETF’s N.V., gedateerd 23 april 2014, (“ het Prospectus”).
De hieronder beschreven informatie zal in een geactualiseerde versie van het Prospectus worden
opgenomen. Totdat deze informatie is verwerkt dient dit inlegvel ter aanvulling en verduidelijking in
samenhang met het huidige Prospectus te worden gelezen. De met een hoofdletter aangeduide
begrippen hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in het Prospectus.
Wijzigingen en aanvullingen op het Prospectus
1.

Paragraaf III. inzake Directie en Beheerder, zoals verwoord op pagina 7en 8 van het
Prospectus wordt vervangen door de volgende tekst:
“ Directie en Beheerder
ThinkCapital Asset Management B.V. is statutair bestuurder van de Vennootschap en treedt
op als de beheerder van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:69b van de Wft, zijnde ten
tijde van de vergunningaanvraag artikel 2:65 Wft oud. De Beheerder heeft zijn zetel te
Amsterdam en houdt kantoor aan de Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam.”

2.

Paragraaf V. Inzake Vergunning Wft, zoals verwoord op pagina 13 van het Prospectus wordt
vervangen door de volgende tekst:
“ Vergunning Wft
Op 12 oktober 2009 is aan de Beheerder een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65
Wft oud, zijnde het huidige artikel 2:69b Wft. Als onderdeel van de vergunningsaanvraag zijn
alle leden van de directie van de Beheerder door de AFM en DNB getoetst op
betrouwbaarheid. Het registratiedocument van de Beheerder als bedoeld in artikel 4:48 Wft
is opgenomen als bijlage 2 bij het Basisprospectus. Op de datum van dit Basisprospectus
beheert de Beheerder geen andere beleggingsinstellingen.”

3.

Paragraaf V inzake ICBE(UCITS), zoals verwoord op pagina 13 van het Prospectus, wordt
vervangen door de volgende tekst:
“ICBE (UCITS)
De Vennootschap is een ICBE (UCITS). De Beheerder beschikt sinds 4 maart 2011 over een
vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft oud, zijnde het huidige artikel 2:69b Wft. Voor het
verkrijgen van een vergunning zijn er ter bescherming van de belegger (onder meer)
restricties gesteld aan het beleggingsbeleid van een ICBE. De belangrijkste restricties
houden, kort weergegeven, in dat het doel van een ICBE uitsluitend is het beleggen in
financiële instrumenten of andere liquide financiële activa met toepassing van het beginsel
van risicospreiding. De aandelen van een ICBE kunnen op grond van de zogenaamde
UCITS-richtlijn relatief eenvoudig worden aangeboden in een andere lidstaat van de
Europese Unie alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is
bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.”

4.

Bijlage 1 bevattende de Statuten van de Vennootschap, zoals verwoord op pagina 30 tot en
met pagina 60 van het Prospectus, wordt als gevolg van een statutenwijziging per 7 oktober
2014 integraal vervangen door de volgende tekst:

Bijlage 1
Statuten van de Vennootschap
Zie http://thinketfs.nl/downloadfiles/statutenthinkcapital_etf_s_nv.pdf

Amsterdam, 7 oktober 2014
De beheerder
ThinkCapital Asset Management B.V.

