
Robeco Afr ika Fonds N.V.
Robeco Customized US Large Cap Equit ies  N.V.
Robeco Global  Stars  Equit ies  Fund N.V.
Robeco Hol lands Bezit  N.V.
Robeco Umbrel la Fund I  N.V.
Robeco US Conservative High Dividend Equit ies  N.V.
Rol inco N.V.
(de “Vennootschappen”, beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal)

Robeco ON E
Robeco QI  Global  Factor  Solution Fund
Robeco (N L)  Umbrel la Fund I I
(de “Fondsen”, fondsen voor gemene rekening)

Prospectuswijziging
De directies van de Vennootschappen, resp. de beheerder Robeco Institutional Asset Management B.V. 
(“RIAM”), maken hierbij bekend dat de prospectussen van de Vennootschappen resp. de Fondsen  zullen 
worden gewijzigd met ingang van 3 december 2018. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:
- de uitbesteding van de financiële administratie, het berekenen van de intrinsieke waarde (Net Asset 

Value) en het bijhouden van de administratie van de Vennootschappen resp. de Fondsen aan  
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.;

- de benoeming van ING Bank N.V. als fund agent en hoofdbetaalkantoor voor Robeco Global Stars 
Equities Fund N.V. en Rolinco N.V.

De aanpassingen leiden niet tot een verhoging van de kosten of vermindering van rechten van 
 aandeelhouders en participanten.
De directies en de beheerder hebben voorts besloten dat in verband met de overgang van de  financiële 
administratie, 30 november en 3 december 2018 niet worden beschouwd als handelsdagen, ter 
 bescherming van de belangen van de Vennootschappen resp. de Fondsen en hun aandeelhouders/ 
participanten. Op deze dagen worden geen orders voor inschrijving en terugkoop uitgevoerd.
De gewijzigde prospectussen zullen vanaf 3 december 2018 beschikbaar zijn via www.robeco.com/riam. 
Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen liggen voor 
 aandeelhouders, participanten en anderen die daartoe gerechtigd zijn ter inzage en zijn onder meer 
verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschappen en van RIAM (beide Weena 850, 3014 DA Rotterdam) 
en via www.robeco.com/riam.
 Rotterdam, 2 november 2018 


