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Amsterdam, 18 augustus 2020  

 

Geachte participant in het Trade Finance Handelsfonds,  

 

Nu de overgang van de participanten van het Trade Finance Handelsfonds naar het W&O Asset 

Backed Securities Fund bijna een feit is, stellen wij ons graag kort aan u voor.  

 

Wijs & van Oostveen is ontstaan in 1987 als vermogensbeheerder. Sinds 1993 zijn wij ook actief 

op het gebied van beleggingsfondsen. Onze beleggingsfondsen worden sinds 2014 beheerd 

door de zustervennootschap Wijs & van Oostveen Fund Management.  

 

Toen wij in gesprek raakten met de directie van De Veste waren wij al bezig met het fundament 

van het W&O Asset Backed Securities Fund. Met het oog op de overgang van de participanten 

van het Trade Finance Handelsfonds hebben wij de start van het fonds vervroegd.  

 

Net zoals het Trade Finance Handelsfonds beschikt het ABS over een breed gespreide 

portefeuille. En er zal sprake zijn van een beperkt valutarisico. De verwachte volatiliteit is 

beperkt.  

 

Wij realiseren ons dat dit een scenario is dat niet door u gewenst is. Maar ik ben er van 

overtuigd dat wij samen met de directie van De Veste een solide en goede oplossing hebben 

gevonden. Wij zullen er alles aan doen om de overgang geruisloos te laten verlopen. En wij 

zullen u behulpzaam zijn waar dat kan.  

 

Bijgevoegd is een korte omschrijving van het fonds. Het prospectus, het supplement en de EBI 

kunt u vinden op onze website: www.absfund.nl/documenten.  

 

Wij willen ons graag persoonlijk aan u presenteren. Zoals u begrijpt kan dat vanwege de 

maatregelen omtrent COVID alleen maar in kleinschalige bijeenkomsten. Daarom zullen wij dit 

najaar een aantal bijeenkomsten organiseren waar wij graag kennismaken met u. Binnenkort zult 

u hiervoor een uitnodiging ontvangen.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Steven Sarphatie  

Directeur Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. 
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