PERSBERICHT
Kempen Capital Management past intrinsieke waarde huisfondsen aan ten gevolge van
uitspraak Europese Hof van Justitie in procedure over tegemoetkoming buitenlandse
bronbelasting

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs uitspraak gedaan in een door Kempen Capital
Management aangespannen procedure over het verrekenen van buitenlandse bronbelasting voor het
Orange European Smallcap Fund en het Orange European Midcap Fund. Op grond van het
discriminatiebeginsel is het onderscheid dat de fiscus maakte tussen binnenlandse- en buitenlandse
fondsbeleggers bij de verrekening van ingehouden bronbelasting ongegrond verklaard.
Door deze uitspraak zal een aantal Orange Funds een grotere vordering krijgen op de Nederlandse
fiscus. Besloten is dan ook deze vordering in de intrinsieke waarde van deze Orange Funds met ingang
van maandag 23 juni mee te nemen. Uitgedrukt in basispunten ten opzichte van de intrinsieke waarde
van 20 juni betekent dit een verhoging van de intrinsieke waarde van 3 tot maximaal 62 basispunten.
Overzicht verhogingen intrinsieke waarde
Orange European Smallcap Fund: 0,17%
Orange European Midcap Fund: 0,62%
Orange European Dividend Fund: 0,50%
Orange European Property Fund: 0,09%
Orange European High Dividend Fund: 0,15%
Van Lanschot Global Equity Fund: 0,03%
Kempen zal in overleg treden met de fiscus over de precieze uitwerking van de uitspraak van het Hof
en sluit niet uit dat de definitieve vorderingen hoger zullen uitvallen.
Kempen is verheugd met de uitspraak van het Europese Hof en dat zij deze jarenlange procedure,
aangespannen namens en in het belang van haar fondsbeleggers, met succes heeft kunnen afronden.
Amsterdam, 20 juni 2008
Directie Kempen Capital Management N.V.
Voor meer inlichtingen:
Bieneke Mulder:
+31 (0)20 348 8012

Profiel Kempen & Co
Kempen & Co N.V. (‘Kempen & Co’) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van
vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële
diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi-) overheidsinstellingen,
stichtingen en vermogende particulieren. Kempen & Co is een 100%-dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers
N.V. (‘Van Lanschot’). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en
zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Van Lanschot en
Kempen & Co zijn tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te
Amsterdam.
Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’) is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en biedt diensten aan op
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het gebied van vermogensbeheer. KCM is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een uitgesproken beleggingsstijl in
Europese aandelen, obligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse institutionele beleggers, stichtingen en vermogende
particulieren. Daarnaast biedt KCM integrale fiduciaire beleggingsoplossingen aan en selecteert het beleggingsboutiques
voor klanten. KCM streeft naar optimale beleggingsresultaten en werkt met zeer gespecialiseerde management teams. KCM
is in het bezit van vergunningen op basis van de artikelen 2:65 en 2:96 van de Wft en staat als zodanig onder toezicht van de
AFM.
Kempen & Co Corporate Finance B.V. is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en richt zich op advisering bij
fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. Tot de opdrachtgevers behoren zowel beursgenoteerde als nietbeursgenoteerde Nederlandse ondernemingen alsmede buitenlandse ondernemingen die zich (willen) richten op de
Nederlandse markt.
Kempen & Co Securities richt zich op effectenbemiddeling, met name in Nederlandse aandelen en derivaten en Europese
vastgoedondernemingen, ten behoeve van professionele beleggers in Europa en de VS. Kempen & Co Securities biedt
cliënten kwalitatief hoogwaardige research en orderuitvoering.

Nadere informatie over Kempen & Co kunt u vinden op: www.kempen.nl
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