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VOORSTEL TOT SPLITSING
ASN BELEGGINGSFONDSEN N.V.
ASN BELEGGINGSFONDSEN UCITS N.V.
ASN BELEGGINGSFONDSEN AIF N.V.

De ondergetekenden
(1)

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.,
zijnde de enige bestuurder en derhalve vormend het voltallige bestuur van ASN
Beleggingsfondsen N.V., een naamloze vennootschap, met zetel te 's-Gravenhage
en adres Bezuidenhoutseweg 153, 2594 AG 's-Gravenhage, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 27195020 (een beleggingsmaatschappij met
veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek)
(de Vennootschap);

(2)

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.,
zijnde de enige bestuurder en derhalve vormend het voltallige bestuur van ASN
Beleggingsfondsen UCITS N.V., een naamloze vennootschap, met zetel te 'sGravenhage en adres Bezuidenhoutseweg 153, 2594 AG 's-Gravenhage,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77885899 (een
beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a
Burgerlijk Wetboek)
(Newco 1);

(3)

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.,
zijnde de enige bestuurder en derhalve vormend het voltallige bestuur van ASN
Beleggingsfondsen AIF N.V., een naamloze vennootschap, met zetel te 'sGravenhage en adres Bezuidenhoutseweg 153, 2594 AG 's-Gravenhage,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77885848 (een
beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a
Burgerlijk Wetboek)
(Newco 2),

in aanmerking nemende
(A)

de Vennootschap, Newco 1 en Newco 2 (tezamen; de Vennootschappen) het
voornemen hebben te splitsen in de zin van afdeling 1, 4 en 5 van Titel 7, Boek 2,
Burgerlijk Wetboek, en wel zodanig dat ter gelegenheid van de zuivere splitsing als
bedoeld in artikel 2:334a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek:
(a)

het gehele vermogen van de Vennootschap overgaat op Newco 1 en Newco 2
en Newco 1 en Newco 2 ieder een gedeelte van het vermogen van de
Vennootschap onder algemene titel verkrijgen overeenkomstig de als bijlage
D aan dit voorstel tot splitsing gehechte beschrijving;

(b)

de Vennootschap ophoudt te bestaan ten gevolge van het bepaalde in artikel
2:334c van het Burgerlijk Wetboek;
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de aandelen in het kapitaal van Newco 1 en de aandelen in het kapitaal van
Newco 2 worden verkregen door de onderscheiden aandeelhouders van de
Vennootschap als bedoeld in artikel 2:334cc lid 1 van het Burgerlijk Wetboek
en op de wijze zoals hierna in dit voorstel tot splitsing is opgegeven, welke
gewone aandelen (van elk subfonds) zullen worden opgenomen in het girale
effectenverkeer en overeenkomstig artikel 8b van de Wet Giraal
Effectenverkeer op naam van Euroclear Nederland worden ingeschreven in
het aandeelhoudersregister van Newco 1 respectievelijk Newco 2, en
genoteerd aan Euronext Amsterdam, segment Euronext Fund Service,

(de Splitsing);
(B)

de Vennootschappen zijn niet ontbonden, verkeren niet in staat van faillissement en
hebben geen surseance van betaling aangevraagd;

(C)

het geplaatste aandelenkapitaal in ieder van de Vennootschappen is geheel
volgestort en er zijn geen certificaten van voormelde aandelen uitgegeven met
medewerking van de Vennootschappen, en op voormelde aandelen is geen recht
van vruchtgebruik of een pandrecht gevestigd;

(D)

de Vennootschappen hebben ieder een raad van commissarissen;

(E)

na effectuering van de Splitsing en in overeenstemming met het voorgestelde
beleggingsbeleid zoals zullen worden omschreven in de prospectus van Newco 1
respectievelijk Newco 2, is het voornemen dat Newco 1 participatierechten in haar
pools aankoopt en verkrijgt van Newco 2, tegen de verplichting tot betaling van een
koopprijs door Newco 1 aan Newco 2 (de Vordering Koopprijs Pools).
Newco 1 zal nieuwe gewone aandelen (in subfondsen U1 tot en met U4) uitgeven
aan Newco 2, tegen de verplichting tot volstorting en betaling door Newco 2 aan
Newco 1.
De volstorting van de nominale waarde van deze nieuwe aandelen in het kapitaal
van Newco 1 door Newco 2 vindt plaats door verrekening door Newco 1 met de
Vordering Koopprijs Pools aan Newco 2,

doen hierbij het navolgende voorstel tot splitsing
1.

Splitsing: zuivere aandeelhouderssplitsing

1.1

Voorgesteld wordt de Vennootschap te splitsen in de zin van afdeling 1, 4 en 5 van
Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en meer in het bijzonder artikel 2:334a lid
2 van het Burgerlijk Wetboek aldus dat:

1.2

(a)

het gehele vermogen van de Vennootschap overgaat op Newco 1 en Newco 2
en Newco 1 en Newco 2 ieder een gedeelte van het vermogen van de
Vennootschap onder algemene titel verkrijgen;

(b)

de Vennootschap ophoudt te bestaan;

(c)

de aandelen in het kapitaal van Newco 1 en de aandelen in het kapitaal van
Newco 2 worden verkregen door de onderscheiden aandeelhouders van de
Vennootschap ingevolge artikel 2:334cc lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

De Vennootschappen hebben allen dezelfde rechtsvorm als bedoeld in artikel
2:334b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
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2.

Statuten (artikel 2:334f lid 2 sub b van het Burgerlijk Wetboek)

2.1

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van
statutenwijziging verleden op 16 juni 2017 voor mr. J.D.M. Schoonbrood, notaris te
Amsterdam, en zijn sindsdien niet gewijzigd.

2.2

Als bijlage A is aangehecht een exemplaar van de thans geldende statuten van de
Vennootschap.

2.3

De statuten van Newco 1 zijn vastgesteld bij akte van oprichting verleden op 22 april
2020 voor mr. C.J.J.M. van Gool, notaris te Amsterdam, en zijn sindsdien niet
gewijzigd.

2.4

Als bijlage B is aangehecht een exemplaar van de thans geldende statuten van de
Newco 1.

2.5

De statuten van Newco 2 zijn vastgesteld bij akte van oprichting verleden op 22 april
2020 voor mr. C.J.J.M. van Gool, notaris te Amsterdam, en zijn sindsdien niet
gewijzigd.

2.6

Als bijlage C is aangehecht een exemplaar van de thans geldende statuten van
Newco 2.

2.7

De hiervoor bedoelde bijlagen maken integraal onderdeel uit van het onderhavige
voorstel tot splitsing.

2.8

Er bestaat geen voornemen de statuten van Newco 1 of de statuten van Newco 2 ter
gelegenheid van de Splitsing te wijzigen.

3.

Overgang vermogen (artikel 2:334f lid 2 sub c van het Burgerlijk Wetboek)
Het gehele vermogen van de Vennootschap zal ter gelegenheid van de Splitsing
overgaan; een deel van vermogen van de Vennootschap gaat over op Newco 1 en
het overige deel gaat over op Newco 2, welke gedeelten op de hierna onder 4
genoemde beschrijving zijn aangegeven.

4.

Beschrijving (artikel 2:334f lid 2 sub d van het Burgerlijk Wetboek)
Een beschrijving aan de hand waarvan nauwkeurig kan worden bepaald welke
vermogensbestanddelen van de Vennootschap onder algemene titel zullen
overgaan op Newco 1 dan wel op Newco 2 is als bijlage D aan dit voorstel tot
splitsing gehecht.
De hiervoor bedoelde bijlage maakt een integraal onderdeel uit van het onderhavige
voorstel tot splitsing.

5.

Pro forma winst- en verliesrekening (artikel 2:334f lid 2 sub d van het
Burgerlijk Wetboek)
Aan dit voorstel tot splitsing is als bijlage E gehecht een pro forma winst- en
verliesrekening van Newco 1 en Newco 2.
De hiervoor bedoelde bijlage maakt een integraal onderdeel uit van het onderhavige
voorstel tot splitsing.

6.

Waardeberekening (artikel 2:334f lid 2 sub e van het Burgerlijk Wetboek)

6.1

De waarde van het gedeelte van het vermogen van de Vennootschap, berekend
naar de dag waarop de in artikel 2:334g lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde
tussentijdse vermogensopstelling van 1 januari 2020 betrekking heeft en welke is
berekend met inachtneming van de indeling en waarderingsmethoden, zoals
opgenomen in de vastgestelde jaarrekening 2018, dat Newco 1 zal verkrijgen is
gelijk aan EUR 1.866.545.000,-.
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6.2

De waarde van het gedeelte van het vermogen van de Vennootschap, berekend
naar de dag waarop de in artikel 2:334g lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde
tussentijdse vermogensopstelling van 1 januari 2020 betrekking heeft en welke is
berekend met inachtneming van de indeling en waarderingsmethoden, zoals
opgenomen in de vastgestelde jaarrekening 2018, dat Newco 2 zal verkrijgen is
gelijk aan EUR 2.070.111.000,-.

6.3

De waarde van de aandelen in het kapitaal van Newco 1 die door de onderscheiden
aandeelhouders van de Vennootschap ingevolge artikel 2:334cc lid 1 van het
Burgerlijk Wetboek zullen worden verkregen, is gelijk aan de waarde van de
aandelen in de Vennootschap gehouden door die onderscheiden aandeelhouders
van de Vennootschap.

6.4

De waarde van de aandelen in het kapitaal van Newco 2 die door de onderscheiden
aandeelhouders van de Vennootschap ingevolge artikel 2:334cc lid 1 van het
Burgerlijk Wetboek zullen worden verkregen, is gelijk aan de waarde van de
aandelen in de Vennootschap gehouden door die onderscheiden aandeelhouders
van de Vennootschap.

7.

Bijzondere gerechtigden (artikel 2:334f lid 2 sub f van het Burgerlijk Wetboek)
Naast de aandeelhouders van de Vennootschappen, zijn er geen andere
(rechts)personen die anders dan als aandeelhouder bijzondere rechten, als bedoeld
in artikel 2:334p juncto artikel 2:334 lid 2 sub f van het Burgerlijk Wetboek, jegens de
Vennootschappen hebben, zodat geen rechten of vergoedingen, als bedoeld in
voormelde wetsartikelen, behoeven te worden toegekend.

8.

Geen toegekende voordelen (artikel 2:334f lid 2 sub g van het Burgerlijk
Wetboek)
Noch aan de bestuurder of commissarissen van de Vennootschappen noch aan
enige bij de voorgenomen Splitsing betrokken derde, zal enig voordeel in verband
met de Splitsing worden toegekend.

9.

Samenstelling bestuur en raad van commissarissen (artikel 2:334f lid 2 sub h
van het Burgerlijk Wetboek)

9.1

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is thans de enige bestuurder van Newco 1
en van Newco 2.

9.2

De raad van commissarissen van Newco 1 is thans samengesteld als volgt:
Lodewijk Hennink, Peter Albert Jacob Verbaas, Anne Gram en Tineke Elisabeth
Lambooij.

9.3

De raad van commissarissen van Newco 2 is thans samengesteld als volgt:
Lodewijk Hennink, Peter Albert Jacob Verbaas, Anne Gram en Tineke Elisabeth
Lambooij.

9.4

Er bestaat geen voornemen om wijzigingen in de samenstelling van het bestuur van
Newco 1 en van Newco 2 aan te brengen, ter gelegenheid van de Splitsing.

9.5

Er is het voornemen om de samenstelling van de raad van commissarissen van
Newco 1 en van Newco 2 te wijzigen door benoeming van Wilhelmus Franciscus
Maria Bams als commissaris ter gelegenheid van de Splitsing, op voorwaarde dat hij
is benoemd als commissaris van de Vennootschap door de algemene vergadering
van de Vennootschap op 15 mei 2020.
Indien het besluit tot benoeming van Wilhelmus Franciscus Maria Bams als
commissaris van de Vennootschap is aangenomen, zal de raad van commissarissen
van Newco 1 en van Newco 2 zijn samengesteld met ingang van de datum waarop
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de Splitsing effectief wordt, als volgt: Lodewijk Hennink, Peter Albert Jacob Verbaas,
Anne Gram, Tineke Elisabeth Lambooij en Wilhelmus Franciscus Maria Bams.
10.

Financiële gegevens (artikel 2:334f lid 2 sub i van het Burgerlijk Wetboek)
De financiële gegevens van het deel van het vermogen van de Vennootschap dat
zal overgaan naar Newco 1 dan wel Newco 2, zullen in de jaarrekening van Newco
1 respectievelijk Newco 2 worden verantwoord met ingang van 1 januari 2020.

11.

Overgang aandeelhouderschap (artikel 2:334f lid 2 sub j van het Burgerlijk
Wetboek)
In verband met het verkrijgen van het aandeelhouderschap van Newco 1 dan wel
Newco 2 door de onderscheiden aandeelhouders van de Vennootschap ingevolge
artikel 2:334cc lid 1 van het Burgerlijk Wetboek worden geen andere maatregelen
genomen dan dat bij de Splitsing aandelen in het kapitaal van Newco 1 en aandelen
in het kapitaal van Newco 2 zullen worden toegekend aan de onderscheiden
aandeelhouders van de Vennootschap ingevolge artikel 2:334cc lid 1 van het
Burgerlijk Wetboek en op de wijze zoals in dit voorstel tot splitsing is opgegeven
welke aandelen (per subfonds) ook worden opgenomen in het girale effectenverkeer
en overeenkomstig artikel 8b van de Wet Giraal Effectenverkeer, Euroclear
Nederland wordt ingeschreven in het aandeelhoudersregister van Newco 1
respectievelijk Newco 2.

12.

Voortzetting werkzaamheden (artikel 2:334f lid 2 sub k van het Burgerlijk
Wetboek)

12.1

De werkzaamheden van de Vennootschap zullen door Newco 1 voor zover verband
houdend met het deel van het vermogen dat overgaat op Newco 1 op dezelfde voet
worden voortgezet.

12.2

De werkzaamheden van de Vennootschap zullen door Newco 2 voor zover verband
houdend met het deel van het vermogen dat overgaat op Newco 2 op dezelfde voet
worden voortgezet.

13.

Besluitvorming (artikel 2:334f lid 2 sub l van het Burgerlijk Wetboek)
In de statuten van de Vennootschap zijn geen bepalingen opgenomen omtrent
goedkeuring van een besluit tot splitsing. De vergaderingen van houders van
aandelen van een bepaalde soort in het kapitaal van de Vennootschap zullen
voorafgaand of gelijktijdig met het besluit tot splitsing een goedkeurend besluit
nemen. Het besluit tot splitsing zal worden genomen door de algemene vergadering
van de Vennootschap, op voorstel van de vergadering van houders van
prioriteitsaandelen.
In de statuten van Newco 1 zijn geen bepalingen opgenomen omtrent goedkeuring
van een besluit tot splitsing. Het besluit tot splitsing zal worden genomen door de
algemene vergadering van Newco 1, nu ten tijde van de besluitvorming omtrent de
Splitsing het prioriteitsaandeel niet is geplaatst.
In de statuten van Newco 2 zijn geen bepalingen opgenomen omtrent goedkeuring
van een besluit tot splitsing. Het besluit tot splitsing zal worden genomen door de
algemene vergadering van Newco 2, nu ten tijde van de besluitvorming omtrent de
Splitsing het prioriteitsaandeel niet is geplaatst.

14.

Ruilverhouding (artikel 2:334y van het Burgerlijk Wetboek)
aandeelhouderschap (artikel 2:334cc sub a van het Burgerlijk Wetboek)

14.1

Het geplaatste kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in 1 prioriteitsaandeel en
12 series gewone aandelen, aangeduid 1 tot en met 12, welke series worden
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aangeduid als fondsen 1 tot en met 12, elk met een nominale waarde van EUR 5,-.
De gewone aandelen (per fonds/serie) zijn opgenomen in het girale effectenverkeer
en staan overeenkomstig artikel 8b van de Wet Giraal Effectenverkeer op naam van
Euroclear Nederland ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de
Vennootschap en zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam, segment Euronext Fund
Service.
14.2

De ruilverhouding ten aanzien van het prioriteitsaandeel is zodanig dat voor het
prioriteitsaandeel in het kapitaal van de Vennootschap, met een nominale waarde
van EUR 5,-, een prioriteitsaandeel in het kapitaal van Newco 1, met een nominale
waarde van EUR 2,50, en een prioriteitsaandeel in het kapitaal van Newco 2, met
een nominale waarde van EUR 2,50, zal worden toegekend aan de onderscheiden
aandeelhouder van de Vennootschap. Als gevolg daarvan wordt de houder van het
prioriteitsaandeel in het kapitaal van de Vennootschap, de houder van het
prioriteitsaandeel in het kapitaal van Newco 1 en het prioriteitsaandeel in het
kapitaal van Newco 2.

14.3

De ruilverhouding ten aanzien van de gewone aandelen is zodanig dat voor elk
gewoon aandeel in het kapitaal van de Vennootschap met inachtneming van de
klasse/serie, een gewoon aandeel in het kapitaal van Newco 1 met inachtneming
van de klasse/serie zal worden toegekend aan de onderscheiden aandeelhouders
van de Vennootschap zoals vermeldt hieronder of een gewoon aandeel in het
kapitaal van Newco 2 met inachtneming van de klasse/serie, zal worden toegekend
aan de onderscheiden aandeelhouders van de Vennootschap zoals hieronder
vermeldt hieronder, derhalve in de verhouding 1:1:
Aandeelhouders van
serie gewone aandelen in de
Vennootschap

Serie gewone
aandelen in
Newco 1

Serie gewone
aandelen in
Newco 2

Fonds 1: ASN
Duurzaam
Obligatiefonds

voor één gewoon
aandeel, aangeduid
1

Subfonds
U1:
één
gewoon
aandeel, aangeduid
U1

----

Fonds 2: ASN
Milieu & Water
fonds

voor één gewoon
aandeel, aangeduid
2

Subfonds
U2:
één
gewoon
aandeel, aangeduid
U2

----

Fonds 3: ASN
Duurzaam
Aandelenfonds

voor één gewoon
aandeel, aangeduid
3

Subfonds
U3:
één
gewoon
aandeel, aangeduid
U3

----

Fonds 4:
Duurzaam
Mixfonds

voor één gewoon
aandeel, aangeduid
4

----

Subfonds A1: één
gewoon aandeel,
aangeduid A1

Fonds 5: ASN
Duurzaam Small
& Midcapfonds

voor één gewoon
aandeel, aangeduid
5

Subfonds U4: één
gewoon
aandeel,
aangeduid U4

----

Fonds 6: ASN
Duurzaam

voor één gewoon
aandeel, aangeduid

----

Subfonds A2: één
gewoon aandeel,
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Aandeelhouders van
serie gewone aandelen in de
Vennootschap
6
Mixfonds Zeer

Serie gewone
aandelen in
Newco 1

Serie gewone
aandelen in
Newco 2
aangeduid A2

voor één gewoon
aandeel, aangeduid
7

----

Subfonds A3: één
gewoon aandeel,
aangeduid A3

voor één gewoon
aandeel, aangeduid
8

----

Subfonds A4: één
gewoon aandeel,
aangeduid A4

Fonds 9: ASN
Duurzaam
Mixfonds
Offensief
Fonds 10: ASN
Duurzaam
Mixfonds Zeer
Offensief
Fonds 11: ASN
Groen
Projectenfonds

voor één gewoon
aandeel, aangeduid
9

----

Subfonds A5: één
gewoon aandeel,
aangeduid A5

voor één gewoon
aandeel, aangeduid
10

----

Subfonds A6: één
gewoon aandeel,
aangeduid A6

voor één gewoon
aandeel, aangeduid
11

----

Subfonds A7: één
gewoon aandeel,
aangeduid A7

Fonds 12: ASNNovib
Mikrokredietfonds

voor één gewoon
aandeel, aangeduid
12

----

Subfonds A8: één
gewoon aandeel,
aangeduid A8

Defensief
Fonds 7: ASN
Duurzaam
Mixfonds
Defensief
Fonds 8: ASN
Duurzaam
Mixfonds Neutraal

14.4

In verband met de ruilverhouding als bedoeld in artikel 2:224y van het Burgerlijk
Wetboek is geen sprake van een betaling krachtens de ruilverhouding aan
aandeelhouders van de Vennootschap.

15.

Gerechtigdheid tot winst (artikel 2:334y sub b van het Burgerlijk Wetboek)

15.1

De onderscheiden aandeelhouders van de Vennootschap ingevolge artikel 2:334cc
lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zullen met ingang van de datum waarop de
Splitsing effectief wordt volledig delen in de winst van Newco 1.

15.2

De onderscheiden aandeelhouders van de Vennootschap ingevolge artikel 2:334cc
lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zullen met ingang van de datum waarop de
Splitsing effectief wordt volledig delen in de winst van Newco 2.

16.

Intrekking aandelen (artikel 2:334y sub c van het Burgerlijk Wetboek)
Ter gelegenheid van de Splitsing is geen sprake van intrekking van aandelen die
Newco 1 en Newco 2 verkrijgen nu de Vennootschap geen gewone aandelen in
haar eigen kapitaal houdt die zouden worden ingetrokken met toepassing van artikel
2:334x lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

17.

Stemrechtloze of winstrechtloze aandelen en eventuele schadeloosstelling
(artikel 2:334y sub d, e en f van het Burgerlijk Wetboek)
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Gezien de rechtsvorm van de Vennootschappen kan geen sprake van stemrechtloze
of winstrechtloze aandelen zijn zodat het bepaalde in artikel 2:334y sub d, e en f van
het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op dit voorstel.
18.

Goodwill en reserves (artikel 2:334f lid 4 van het Burgerlijk Wetboek)
De Splitsing heeft geen invloed op de grootte van de goodwill in Newco 1 dan wel
Newco 2, nu er geen sprake is van goodwill in de Vennootschap. De hoogte van de
uitkeerbare reserves in Newco 1 dan wel Newco 2 is gelijk aan de uitkeerbare
reserves in de Vennootschap, rekening houdende met de reserverekeningen
aangeduid met het respectievelijke cijfer van de serie gewone aandelen waarop
deze betrekking heeft.

19.

Goedkeuring van de raden van commissarissen (artikel 2:334f lid 4 van het
Burgerlijk Wetboek)
Van de goedkeuring van dit voorstel tot splitsing door de raden van commissarissen
van elk van de Vennootschappen blijkt uit de medeondertekening van dit voorstel tot
splitsing door elke commissaris van elk van de Vennootschappen.

20.

Neerlegging ten kantore van handelsregister en de Vennootschap (artikel
2:334h lid 1 en lid 2 van het Burgerlijk Wetboek)

20.1

Ingevolge artikel 2:334h lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zullen ten kantore van het
handelsregister te worden neergelegd het onderhavige voorstel tot splitsing met
bijlage A, B, C, D en E, tezamen met de overige in lid 1 van artikel 2:334h lid 1 van
het Burgerlijk Wetboek genoemde documenten, alsmede de verklaringen van de
accountants zoals bedoeld in artikel 2:334aa lid 1 en artikel 2:334cc lid 1 onderdeel
c en artikel 2:334bb juncto artikel 2:94b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

20.2

Ingevolge artikel 2:334h lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zullen ten kantore van het
handelsregister te worden neergelegd het onderhavige voorstel tot splitsing met
bijlage A, B, C, D en E, tezamen met de overige in artikel 2:334h van het Burgerlijk
Wetboek genoemde documenten en de verklaringen en de verslagen van de
accountants zoals bedoeld in artikel 2:334aa lid 3 van het Burgerlijk Wetboek,
tezamen met de toelichting als bedoeld in artikel 2:334g en artikel 2:334z van het
Burgerlijk Wetboek ten kantore van de Vennootschap.

handtekeningpagina volgt
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Dit voorstel tot splitsing kan door de enig bestuurder en de commissarissen van de
Vennootschappen separaat van elkaar worden getekend, de afzonderlijk getekende
exemplaren vormen tezamen het voorstel tot splitsing.
Handtekeningenpagina Voorstel tot Splitsing
Getekend door
(1)
Bestuur ASN Beleggingsfondsen N.V.
ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

was getekend

_

was getekend

Handtekening

Handtekening

Naam: B.J. Blom

Naam: G.J.A.P. Bruijnooge

Functie: bestuurder

Functie: bestuurder

Datum: 23-04-2020

Datum: 23-04-2020

_

Raad van Commissarissen ASN Beleggingsfondsen N.V.

was getekend

_

was getekend

Handtekening

Handtekening

Naam: L. Hennink.

Naam: T.E. Lambooij

Functie: commissaris

Functie: commissaris

Datum: 23-04-2020

Datum: 23-04-2020

was getekend

_

was getekend

Handtekening

Handtekening

Naam: P.A.J. Verbaas

Naam: A. Gram

Functie: commissaris

Functie: commissaris

Datum: 23-04-2020

Datum: 21-04-2020

was getekend
Handtekening
Naam: F.H. Plomp
Functie: commissaris
Datum: 23-04-2020
1250437_7.docx

_

_

_
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Handtekeningenpagina Voorstel tot Splitsing
Getekend door
(2)
Bestuur ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.
ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

was getekend

_

was getekend

Handtekening

Handtekening

Naam: B.J. Blom

Naam: G.J.A.P. Bruijnooge

Functie: bestuurder

Functie: bestuurder

Datum: 23-04-2020

Datum: 23-04-2020

_

Raad van Commissarissen ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

was getekend

_

was getekend

Handtekening

Handtekening

Naam: L. Hennink.

Naam: T.E. Lambooij

Functie: commissaris

Functie: commissaris

Datum: 23-04-2020

Datum: 23-04-2020

was getekend

_

was getekend

Handtekening

Handtekening

Naam: P.A.J. Verbaas

Naam: A. Gram

Functie: commissaris

Functie: commissaris

Datum: 23-04-2020

Datum: 21-04-2020

1250437_7.docx
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_

CJG/MSF/1129923/1250437

pagina 11

Handtekeningenpagina Voorstel tot Splitsing
Getekend door
(3)
Bestuur ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.
ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

was getekend

_

was getekend

Handtekening

Handtekening

Naam: B.J. Blom

Naam: G.J.A.P. Bruijnooge

Functie: bestuurder

Functie: bestuurder

Datum: 23-04-2020

Datum: 23-04-2020

_

Raad van Commissarissen ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

was getekend

_

was getekend

Handtekening

Handtekening

Naam: L. Hennink.

Naam: T.E. Lambooij

Functie: commissaris

Functie: commissaris

Datum: 23-04-2020

Datum: 23-04-2020

was getekend

_

was getekend

Handtekening

Handtekening

Naam: P.A.J. Verbaas

Naam: A. Gram

Functie: commissaris

Functie: commissaris

Datum: 23-04-2020

Datum: 21-04-2020

1250437_7.docx

_

_
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Bijlage A – statuten ASN Beleggingsfondsen N.V. (de Vennootschap)
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Gegevens verwijderd door KvK

Gegevens verwijderd door KvK
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Bijlage B – statuten ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. (Newco 1)
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Bijlage C – statuten ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.(Newco 2)
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Bijlage D – Beschrijving vermogensbestanddelen (met lijsten activa en passiva) die
overgaan naar ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.,
conform artikel 2:334f lid 2 sub d van het Burgerlijk Wetboek

1250437_7.docx

BESCHRIJVING IN VERBAND MET SPLITSING
ASN BELEGGINGSFONDSEN N.V.
ASN BELEGGINGSFONDSEN UCITS N.V.
ASN BELEGGINGSFONDSEN AIF N.V.
(artikel 2:334f lid 2 sub d van het Burgerlijk Wetboek)

Algemeen
(1) ASN Beleggingsfondsen N.V., een naamloze vennootschap, met zetel te 'sGravenhage en adres Bezuidenhoutseweg 153 2594 AG 's-Gravenhage, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 27195020 (een beleggingsmaatschappij met
veranderlijk kapitaal in de zin artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek)
(de Vennootschap);
(2) ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V., een naamloze vennootschap, met zetel te 'sGravenhage en adres Bezuidenhoutseweg 153, 2594 AG 's-Gravenhage, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 77885899 (een beleggingsmaatschappij met
veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek)
(Newco 1);
(3) ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., een naamloze vennootschap, met zetel te 'sGravenhage en adres Bezuidenhoutseweg 153, 2594 AG 's-Gravenhage, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 77885848 (een beleggingsmaatschappij met
veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek)
(Newco 2);
hebben het voornemen te splitsen in de zin van afdeling 1, 4 en 5 van Titel 7, Boek 2, Burgerlijk
Wetboek, en wel zodanig dat ter gelegenheid van de splitsing als bedoeld in artikel 2:334a lid
2 van het Burgerlijk Wetboek:
(a) het gehele vermogen van de Vennootschap overgaat op Newco 1 en Newco 2 en ieder
van Newco 1 en Newco 2 een gedeelte van het vermogen van de Vennootschap onder
algemene titel verkrijgt;
(b) de Vennootschap ophoudt te bestaan;
(c) de aandelen in het kapitaal van Newco 1 en de aandelen in het kapitaal van Newco 2
worden verkregen door de onderscheiden aandeelhouders van de Vennootschap als
bedoeld in artikel 2:334cc lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en op de wijze zoals in het
voorstel tot splitsing is opgegeven, welke gewone aandelen zullen worden opgenomen
in het girale effectenverkeer en overeenkomstig artikel 8b van de Wet Giraal
Effectenverkeer op naam van Euroclear Nederland worden ingeschreven in het
aandeelhoudersregister van Newco 1 respectievelijk Newco 2, en genoteerd aan

1250603_5.docx

Euronext Amsterdam, segment Euronext Fund Service,
(de Splitsing).
Beschrijving
1.

Het doel van de Vennootschap is het beleggen van vermogen op een wijze die zich
verdraagt met het fiscale regime voor beleggingsinstellingen in de zin van de Wet op de
Vennootschapsbelasting 1969, alles met dien verstande dat het vermogen van de
vennootschap zodanig belegd wordt dat de risico's daarvan worden gespreid teneinde de
aandeelhouders van de vennootschap in de opbrengst te doen delen.

2.

Ter gelegenheid van de Splitsing zal het navolgende deel van het vermogen van de
Vennootschap onder algemene titel overgaan op Newco 1:
alle activa en passiva als opgenomen in de aan deze beschrijving aangehechte lijsten
(activa en passiva Newco 1 Bijlage 1), waaronder:
(i)

participaties van het ASN Duurzaam Obligatiefonds in het fonds voor gemene
rekening 'ASN Obligatiepool';

(ii)

participaties van het ASN Milieu & Waterfonds in het fonds voor gemene rekening
'ASN Milieupool';

(iii) participaties van het ASN Duurzaam Aandelenfonds in het fonds voor gemene
rekening 'ASN Aandelenpool';
(iv) participaties van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds in het fonds voor gemene
rekening 'ASN Small & Midcappool',
(tezamen het Newco 1 Gedeelte).
3.

Ter gelegenheid van de Splitsing zal het navolgende deel van het vermogen van de
Vennootschap onder algemene titel overgaan op Newco 2:
alle activa en passiva als opgenomen in de aan deze beschrijving aangehechte lijsten
(activa en passiva Newco 2 Bijlage 2), waaronder:
(i)

participaties van de ASN Duurzame Mixfondsen, bestaande uit ASN Duurzaam
Mixfonds Zeer Defensief, ASN Duurzaam Mixfonds Defensief, ASN Duurzaam
Mixfonds Neutraal, ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en ASN Duurzaam Mixfonds
Zeer Offensief, in de volgende vijf fondsen voor gemene rekening:
- 'ASN Aandelenpool';
- 'ASN Obligatiepool';
- 'ASN Small & Midcappool';
- 'ASN Milieupool';
- 'ASN Microkredietpool';

(ii)

participaties van het ASN Duurzaam Mixfonds in het fonds voor gemene rekening
'ASN Mixpool';

(iii) participaties van het ASN Groenprojectenfonds in het fonds voor gemene rekening
'ASN Groenprojectenpool';
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(iv) participaties van het ASN-Novib Microkredietfonds in het fonds voor gemene
rekening 'ASN Microkredietpool',
(tezamen het Newco 2 Gedeelte).
4.

de waarde van het Newco 1 Gedeelte, berekend naar de dag waarop de in artikel 2:334g
lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde tussentijdse vermogensopstelling van de
Vennootschap betrekking heeft, is gelijk aan EUR 1.866.545.000.
De waarde van het Newco 2 Gedeelte, berekend naar de dag waarop de in artikel 2:334g
lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde tussentijdse vermogensopstelling van de
Vennootschap betrekking heeft, is gelijk aan EUR 2.070.111.000.
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BIJLAGE 1
Lijst activa en passiva ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. (Newco 1)
(obv Tussentijdse vermogensopstelling van 1 januari 2020)

BALANS 01-01-2020 ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. (Newco 1)
Voor winstbestemming in € 1.000
Beleggingen
Participaties in beleggingspools
Vorderingen
Overige Activa
Liquide middelen
Kortlopende schulden
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden
Activa min kortlopende schulden
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agio
Overige reserves
Onverdeeld resultaat
Totaal eigen vermogen

1250603_5.docx

1-1-2020
1.868.034
743
0
2.232
-1.489
1.866.545

167.252
1.094.993
166.140
438.160
1.866.545

BIJLAGE 2
Lijst activa en passiva ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. (Newco 2)
(obv Tussentijdse vermogensopstelling van 1 januari 2020)

BALANS 01-01-2020 ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. (Newco 2)
Voor winstbestemming in € 1.000
Beleggingen
Participaties in beleggingspools
ASN Duurzaam Mixfonds in AIF-pools
ASN Duurzaam Mixfonds in UCIT-pools
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief in AIF-pools
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief in UCITS-pools
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief in AIF-pools
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief in UCITS-pools
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal in AIF-pools
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal in UCITS-pools
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief in AIF-pools
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief in UCITS-pools
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief in AIF-pools
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief in UCITS-pools
ASN Groenprojectenfonds in AIF-pools
ASN Groenprojectenfonds in UCITS-pools
ASN-Novib Microkredietfonds in AIF-pools
ASN-Novib Microkredietfonds in UCITS-pools
Vorderingen
Overige Activa
Liquide middelen
Kortlopende schulden
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden
Activa min kortlopende schulden
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agio
Overige reserves
Onverdeeld resultaat
Totaal eigen vermogen

1-1-2020
2.072.069
258.785
0
12.351
41.085
15.862
67.593
55.271
341.812
14.015
163.527
8.651
295.805
463.474
0
333.838
0
2.795
0
4.753
-1.958
2.070.111

216.179
1.683.328
-52.207
222.811
2.070.111
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Bijlage E – pro forma winst- en verliesrekening van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en
ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. conform artikel 2:334f lid 2 sub d van het Burgerlijk
Wetboek

1250437_7.docx

PRO FORMA Winst- en verliesrekening ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.
in € 1.000

01-01-2019 tm 01-01-2020

Gerealiseerde waardeveranderingen
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
In rekening gebrachte op -en afslagen
Som van de bedrijfsopbrengsten

30.620
423.356
485
454.461

Bedrijfslasten
Fondskosten
Som van de bedrijfslasten

16.301
16.301

Resultaat

438.160

PRO FORMA Winst- en verliesrekening ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.
in € 1.000
Gerealiseerde waardeveranderingen
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
In rekening gebrachte op -en afslagen
Som van de bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Fondskosten
Som van de bedrijfslasten
Resultaat

01-01-2019 tm 01-01-2020
35.549
208.800
269
244.618

21.807
21.807
222.811

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
ex artikel 2:334aa lid 1 en 2:334cc lid 1 onderdeel c BW
Aan: de directie van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

Ons oordeel
Wij hebben kennis genomen van het voorstel tot splitsing van 23 april 2020 van de hierna
vermelde vennootschappen:
1 ASN Beleggingsfondsen N.V. te 's-Gravenhage (‘splitsende vennootschap’); en
2 ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. te 's-Gravenhage (‘verkrijgende vennootschap’);
alsmede
3 ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. te 's-Gravenhage (‘verkrijgende vennootschap’).
Wij hebben de daarin vermelde voorgestelde ruilverhouding van de aandelen en de verdeling van
de aandeelhouders gecontroleerd.
Naar ons oordeel zijn de voorgestelde ruilverhouding van de aandelen en de verdeling van de
aandeelhouders, mede gelet op de bij het voorstel gevoegde stukken, redelijk.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de voorgestelde
ruilverhouding van de aandelen en de verdeling van de aandeelhouders’
Wij zijn onafhankelijk van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. zoals vereist door de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Beperking in het gebruik
Deze controleverklaring wordt uitsluitend verstrekt in het kader van voormeld voorstel tot splitsing
en mag derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Verantwoordelijkheden van de besturen voor het voorstel tot splitsing
De besturen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het voorstel tot splitsing in
overeenstemming met Titel 7 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur van elk genoemde
vennootschap verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opstellen van het voorstel tot splitsing mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk
van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse
entiteit

Bij het opstellen van het voorstel tot splitsing moeten de besturen afwegen of de
ondernemingen in staat zijn om hun werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van
het toepasselijke verslaggevingsstelsel moeten de besturen het voorstel tot splitsing opstellen op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de besturen het voornemen hebben om de
vennootschappen te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. De besturen moeten gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten in continuïteit
kunnen voortzetten, toelichten in het voorstel tot splitsing.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de voorgestelde ruilverhouding
van de aandelen en de verdeling van de aandeelhouders
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn
op de economische beslissingen die gebruikers op basis van dit voorstel tot splitsing nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de voorgestelde ruilverhouding van de
aandelen en de verdeling van de aandeelhouders afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang
niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteiten;

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de besturen en de
toelichtingen die daarover in het voorstel tot splitsing staan;
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— het vaststellen dat de door de besturen gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten in continuïteit kunnen voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in het voorstel tot
splitsing. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het voorstel tot splitsing en de
daarin opgenomen toelichtingen; en

— het evalueren of het voorstel tot splitsing de onderliggende transacties en gebeurtenissen
zonder materiële afwijkingen weergeeft.
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Utrecht, 23 april 2020
KPMG Accountants N.V.
G.J. Hoeve RA
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
ex artikel 2:334aa lid 1 en 2:334cc lid 1 onderdeel c BW
Aan: de directie van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

Ons oordeel
Wij hebben kennis genomen van het voorstel tot splitsing van 23 april 2020 van de hierna
vermelde vennootschappen:
1 ASN Beleggingsfondsen N.V. te 's-Gravenhage (‘splitsende vennootschap’); en
2 ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. te 's-Gravenhage (‘verkrijgende vennootschap’);
alsmede
3 ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. te 's-Gravenhage

(‘verkrijgende vennootschap’).

Wij hebben de daarin vermelde voorgestelde ruilverhouding van de aandelen en de verdeling van
de aandeelhouders gecontroleerd.
Naar ons oordeel zijn de voorgestelde ruilverhouding van de aandelen en de verdeling van de
aandeelhouders, mede gelet op de bij het voorstel gevoegde stukken, redelijk.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de voorgestelde
ruilverhouding van de aandelen en de verdeling van de aandeelhouders’
Wij zijn onafhankelijk van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. zoals vereist door de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Beperking in het gebruik
Deze controleverklaring wordt uitsluitend verstrekt in het kader van voormeld voorstel tot splitsing
en mag derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Verantwoordelijkheden van de besturen voor het voorstel tot splitsing
De besturen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het voorstel tot splitsing in
overeenstemming met Titel 7 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur van elk genoemde
vennootschap verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opstellen van het voorstel tot splitsing mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk
van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse
entiteit

Bij het opstellen van het voorstel tot splitsing moeten de besturen afwegen of de
ondernemingen in staat zijn om hun werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van
het toepasselijke verslaggevingsstelsel moeten de besturen het voorstel tot splitsing opstellen op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de besturen het voornemen hebben om de
vennootschappen te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. De besturen moeten gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten in continuïteit
kunnen voortzetten, toelichten in het voorstel tot splitsing.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de voorgestelde ruilverhouding
van de aandelen en de verdeling van de aandeelhouders
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn
op de economische beslissingen die gebruikers op basis van dit voorstel tot splitsing nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de voorgestelde ruilverhouding van de
aandelen en de verdeling van de aandeelhouders afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang
niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteiten;

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de besturen en de
toelichtingen die daarover in het voorstel tot splitsing staan;
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— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteiten;

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de besturen en de
toelichtingen die daarover in het voorstel tot splitsing staan;

— het vaststellen dat de door de besturen gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten in continuïteit kunnen voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in het voorstel tot
splitsing. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het voorstel tot splitsing en de
daarin opgenomen toelichtingen; en

— het evalueren of het voorstel tot splitsing de onderliggende transacties en gebeurtenissen
zonder materiële afwijkingen weergeeft.
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Utrecht, 23 april 2020
KPMG Accountants N.V.
G.J. Hoeve RA

3

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
ex artikel 334bb lid 1 lid juncto artikel 2:94E lid 2 BW
Aan: de directie van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

Ons oordeel
Wij hebben kennis genomen van het voorstel tot splitsing van 23 april 2020 van de hierna
vermelde vennootschappen:
1 ASN Beleggingsfondsen N.V. te 's-Gravenhage (‘splitsende vennootschap’); en
2 ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. te 's-Gravenhage (‘verkrijgende vennootschap’);
alsmede
3 ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. te 's-Gravenhage (‘verkrijgende vennootschap’).
Onderdeel van het voorstel tot splitsing is een beschrijving van de vermogensbestanddelen die
ten gevolge van de splitsing onder algemene titel zullen worden verkregen door ASN
Beleggingsfondsen UCITS N.V. (hierna: ‘de verkrijgende vennootschap’)
Wij hebben de in de beschrijving vermelde waarde van deze vermogensbestanddelen
gecontroleerd.
Als tegenprestatie voor deze verkrijging zal de verkrijgende vennootschap aandelen in haar
kapitaal toekennen.
Naar ons oordeel kwam de waarde van de in de beschrijving weergegeven
vermogensbestanddelen, die de verkrijgende vennootschap door de splitsing onder algemene
titel zal verkrijgen, bepaald naar de dag waarop de beschrijving betrekking heeft, zijnde 1 januari
2020, bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde
waarderingsmethoden, ten minste overeen met het totale nominaal gestorte bedrag op de door
die vennootschap toe te kennen aandelen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de waarde van de
vermogensbestanddelen'.
Wij zijn onafhankelijk van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. zoals vereist door de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk
van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse
entiteit

Beperking in het gebruik
Deze controleverklaring wordt uitsluitend verstrekt in het kader van voormeld voorstel tot splitsing
en mag derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Verantwoordelijkheden van de besturen voor het voorstel tot splitsing
De besturen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het voorstel tot splitsing in
overeenstemming met Titel 7 Boek 2 BW en voor de feitelijke en juridische overgang van de
beschreven vermogensbestanddelen op de verkrijgende vennootschap. In dit kader is het
bestuur van elk genoemde vennootschap verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van het voorstel tot splitsing mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opstellen van het voorstel tot splitsing moeten de besturen afwegen of de ondernemingen
in staat zijn om hun werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het
toepasselijke verslaggevingsstelsel moeten de besturen het voorstel tot splitsing opstellen op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de besturen het voornemen hebben om de
vennootschappen te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. De besturen moeten gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten in continuïteit
kunnen voortzetten, toelichten in het voorstel tot splitsing.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de waarde van de
vermogensbestanddelen
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn
op de economische beslissingen die gebruikers op basis van dit voorstel tot splitsing nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de waarde van de vermogensbestanddelen
afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast
te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
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— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteiten;

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de besturen en de
toelichtingen die daarover in het voorstel tot splitsing staan;

— het vaststellen dat de door de besturen gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten in continuïteit kunnen voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in het voorstel tot
splitsing. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het voorstel tot splitsing en de
daarin opgenomen toelichtingen; en

— het evalueren of het voorstel tot splitsing de onderliggende transacties en gebeurtenissen
zonder materiële afwijkingen weergeeft.
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Utrecht, 23 april 2020
KPMG Accountants N.V.

G.J. Hoeve RA
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
ex artikel 334bb lid 1 lid juncto artikel 2:94E lid 2 BW
Aan: de directie van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

Ons oordeel
Wij hebben kennis genomen van het voorstel tot splitsing van 23 april 2020 van de hierna
vermelde vennootschappen:
1 ASN Beleggingsfondsen N.V. te 's-Gravenhage (‘splitsende vennootschap’); en
2 ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. te 's-Gravenhage (‘verkrijgende vennootschap’);
alsmede
3 ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. te 's-Gravenhage (‘verkrijgende vennootschap’).
Onderdeel van het voorstel tot splitsing is een beschrijving van de vermogensbestanddelen die
ten gevolge van de splitsing onder algemene titel zullen worden verkregen door ASN
Beleggingsfondsen AIF N.V. (hierna: ‘de verkrijgende vennootschap’)
Wij hebben de in de beschrijving vermelde waarde van deze vermogensbestanddelen
gecontroleerd.
Als tegenprestatie voor deze verkrijging zal de verkrijgende vennootschap aandelen in haar
kapitaal toekennen.
Naar ons oordeel kwam de waarde van de in de beschrijving weergegeven
vermogensbestanddelen, die de verkrijgende vennootschap door de splitsing onder algemene
titel zal verkrijgen, bepaald naar de dag waarop de beschrijving betrekking heeft, zijnde 1 januari
2020, bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde
waarderingsmethoden, ten minste overeen met het totale nominaal gestorte bedrag op de door
die vennootschap toe te kennen aandelen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de waarde van de
vermogensbestanddelen'.
Wij zijn onafhankelijk van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. zoals vereist door de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk
van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse
entiteit

Beperking in het gebruik
Deze controleverklaring wordt uitsluitend verstrekt in het kader van voormeld voorstel tot splitsing
en mag derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Verantwoordelijkheden van de besturen voor het voorstel tot splitsing
De besturen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het voorstel tot splitsing in
overeenstemming met Titel 7 Boek 2 BW en voor de feitelijke en juridische overgang van de
beschreven vermogensbestanddelen op de verkrijgende vennootschap. In dit kader is het
bestuur van elk genoemde vennootschap verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van het voorstel tot splitsing mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opstellen van het voorstel tot splitsing moeten de besturen afwegen of de ondernemingen
in staat zijn om hun werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het
toepasselijke verslaggevingsstelsel moeten de besturen het voorstel tot splitsing opstellen op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de besturen het voornemen hebben om de
vennootschappen te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. De besturen moeten gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten in continuïteit
kunnen voortzetten, toelichten in het voorstel tot splitsing.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de waarde van de
vermogensbestanddelen
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn
op de economische beslissingen die gebruikers op basis van dit voorstel tot splitsing nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de waarde van de vermogensbestanddelen
afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast
te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
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— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteiten;

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de besturen en de
toelichtingen die daarover in het voorstel tot splitsing staan;

— het vaststellen dat de door de besturen gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten in continuïteit kunnen voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in het voorstel tot
splitsing. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het voorstel tot splitsing en de
daarin opgenomen toelichtingen; en

— het evalueren of het voorstel tot splitsing de onderliggende transacties en gebeurtenissen
zonder materiële afwijkingen weergeeft.
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Utrecht, 23 april 2020
KPMG Accountants N.V.
G.J. Hoeve RA
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Tussentijdse vermogenopstelling 01-01-2020 ASN Beleggingsfondsen N.V.
Voor winstbestemming in € 1.000
Beleggingen
Participaties in beleggingspools
Vorderingen
Overige Activa
Liquide middelen
Kortlopende schulden
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden
Activa min kortlopende schulden
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agio
Overige reserves
Onverdeeld resultaat
Totaal eigen vermogen

1-1-2020

31-12-2018

3.940.103
3.538

3.477.449
6.623

0
6.985
-3.447
3.936.656

137
9.746
-2.986
3.474.463

383.431
2.778.321
113.933
660.971
3.936.656

391.189
2.854.773
483.177
-254.676
3.474.463

BALANS 22-04-2020 ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.
Voor winstbestemming in € 1.000
Overige Activa
Liquide middelen
Totaal activa
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Totaal eigen vermogen

22-4-2020
45
45

45
45

BALANS 22-04-2020 ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.
Voor winstbestemming in € 1.000
Overige Activa
Liquide middelen
Totaal activa
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Totaal eigen vermogen

22-4-2020
45
45

45
45

