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Redemption process    Inkoopproces 

       
De Engelse tekst is altijd leidend.  
Deze niet officiële vertaling dient slechts ter 
informatie 
 
 
 

 

Each valuation day will be a redemption day 

("Redemption Day"). Redemption requests 

may be submitted in respect of any such 

Redemption Day in accordance with Section 

4.4.2 of the Prospectus. 

 

All redemption requests must be made in 

writing to and received by the administrative 

agent at least one (1) month prior to the 

valuation date and will be eligible for 

redemption on that Redemption Day subject to 

the following: 

Elke ‘valuation day’(waarderingsdag) is de 

inkoopdatum door CATF (“Inkoopdatum”). 

Inkoopverzoeken aan CATF moeten volgens 

de regels van de Sectie 4.4.2 van het 

prospectus worden ingediend. 

 

Alle inkoopverzoeken aan CATF moeten 

schriftelijk worden gedaan en uiterlijk een (1) 

maand voorafgaand aan de Inkoopdatum 

schriftelijk zijn ontvangen zijn door de 

administrateur van CATF. Alleen dan kunnen 

deze inkoopverzoeken meegenomen worden 

bij de eerstvolgende Inkoopdatum van CATF. 

 

Unitholders are bound to a lock-up period of 1 

(one) year after the subscription date. 

Unitholders zijn gebonden aan een lock up 

periode van een (1) jaar. Dit betekent dat in het 

eerste jaar na aankoop van units geen inkoop 

door CATF plaatsvindt. 

 

Unitholders will be authorized to request the 

redemption of their units (in whole or in part) 

taking into account the lock-up period and 

subject to the following redemption fees: 

Unitholders zijn gebonden aan de volgende 

verkoopkosten indien inkoopverzoeken 

worden gedaan gedurende de in het schema 

genoemde perioden: 

 

In 2012  20% of the redemption proceeds In 2012  20% kosten van inkoopopbrengst 

In 2013 15% of the redemption proceeds In 2013 15% kosten van inkoopopbrengst 

In 2014 10% of the redemption proceeds In 2014 10% kosten van inkoopopbrengst 

In 2015 5% of the redemption proceeds In 2015 5% kosten van inkoopopbrengst 

After 2015 no redemption fee Na 2015 geen 

The aforementioned redemption fees are for 

the benefit of CATF. 

 

Voornoemde verkoopkosten komen ten goede 

van CATF. 
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Redemption proceeds will in principle be paid 

within a period of 5 (five) business days 

following the net asset value publication 

relating to the relevant Redemption Day. 

In principe wordt de verkoopopbrengst binnen 

vijf (5) werkdagen na publicatie van de 

intrinsieke waarde van CATF uitgekeerd.  

The attention of investors is drawn to, and 

prospective investors should carefully read, the 

terms of Section 4.4.3 of the prospectus. 

Nothing will oblige the management company 

to meet any redemption request, and 

prospective investors should be aware that 

they may be required to bear the financial risk 

of their investment for a significant period of 

time and unitholders may be paid out at 

different net asset values per unit. In addition, 

redemptions may take place over more than 

one Redemption Days.  

For redemption at a Redemption Date, please 

use the redemption form via the link. 

Unitholders moeten zich er terdege van bewust 

zijn, zie ook sectie 4.4.3 van het prospectus, 

dat de beheerder niet verplicht is CATF op 

enige Inkoopdatum tot inkoop van aangeboden 

units over te laten gaan. Het kan zijn dat de 

units over meerdere perioden worden 

ingekocht tegen verschillende intrinsieke 

waardes. De unithouder kan hierdoor dan ook 

een financieel risico lopen. 

Voor aanmelding van een inkoopverzoek bij 

CATF, dient een unithouder gebruik te maken 

van het formulier dat beschikbaar is via deze 

link. 

Redemption forms have to be processed and 

submitted to the Administrator before 

February 15th of any year to be acknowledged 

for redemption based on the NAV as 

calculated on June 15th and communicated 

after June 30st of any specific year.  

ONLY OFFICIAL FORMS WILL BE 

ACKNOWLEDGED. PLEASE 

DOWNLOAD THE FORM VIA THE 

LINK OR ASK THE ADMINISTRATOR 

OR THE CLIENT COMMUNICATION 

AGENT FOR GUIDANCE 

July 3, 2012 

Alleen inkoopverzoeken aan CATF ingediend 

voor 15 februari voorafgaand aan de 

betreffende Inkoopdatum,  worden in 

behandeling genomen. De inkoopopbrengst 

van een uitgevoerd inkoopverzoek wordt 

berekend op basis van de intrinsieke waarde 

op de Inkoopdatum. De intrinsieke waarde 

wordt jaarlijks na 30 juni gepubliceerd. 

ALLEEN OFFICIELE FORMULIEREN 

WORDEN IN BEHANDELIJNG 

GENOMEN. HET 

INKOOPVERZOEKFORMULIER IS VIA 

DE LINK TE DOWNLOADEN OF 

VRAAG HIEROM BIJ DE 

ADMINISTRATUER OF THE CLIENT 

COMMUNICATION AGENT 

https://www.catf.lu/sites/catf.lu/files/20120515%20CATF%20redemption%20form.pdf

