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 31 maart 2015 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Ter informatie: Belangrijke wijziging betreffende uw belegging(en) bij Columbia 
Threadneedle Investments (voorheen Threadneedle Investments)  
 
Per 30 maart 2015 verandert de merknaam Threadneedle Investments in Columbia Threadneedle 
Investments. De nieuwe merknaam vertegenwoordigt alle expertise, activiteiten en resources van 
zowel Threadneedle Investments (Threadneedle) als haar Amerikaanse zusterbedrijf Columbia 
Management , beide eigendom van Ameriprise Financial, Inc. De nieuwe merknaam onderstreept 
de nauwe samenwerking tussen beide firma’s, die voor bepaalde fondsen zowel beleggings- en 
aandelenonderzoek als beleggingsideeën met elkaar uitwisselen. 
 
Per 1 juni 2015 wordt Columbia Management Investment Advisers, LLC (Columbia) officieel 
benoemd tot beleggingsadviseur voor de hieronder vermelde Amerikaanse aandelenfondsen. In 
het Verenigd Koninkrijk (VK) beschikken we over een ervaren beleggingsteam voor Amerikaanse 
aandelen. Dankzij de benoeming van Columbia tot beleggingsadviseur voor deze fondsen kan het 
team profiteren van de aanvullende onderzoekscapaciteiten van een breed team van in de VS 
gevestigde analisten, ter ondersteuning van onze sterke onderzoeksbasis in het VK. 
 
 Threadneedle American Fund (een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC) 

 Threadneedle American Select Fund (een subfonds van Threadneedle Investment Funds 

ICVC) 

 Threadneedle American Smaller Companies Fund (US) (een subfonds van Threadneedle 

Investment Funds ICVC) 

 Threadneedle American Extended Alpha Fund (een subfonds van Threadneedle Specialist 

Investment Funds ICVC) 

 
Wat betekent de benoeming van Columbia tot beleggingsadviseur voor mijn beleggingen? 
In de dagelijkse praktijk van de fondsen verandert er niets en, wat heel belangrijk is, de huidige 
fondsmanagers houden volledig zeggenschap over de beleggingen van de portefeuilles. Deze 
wijziging heeft geen gevolgen voor de naam, doelstelling, beleid, beleggingsproces, vergoedingen 
of portefeuillebeheerders van deze fondsen. 
 
Wat moet ik zelf doen? 
U hoeft naar aanleiding van deze wijziging niets te ondernemen. 
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Nadere informatie 
Als u vragen heeft over de inhoud van deze brief, raden wij u aan contact op te nemen met uw 
financieel adviseur.  
 
Indien u vragen hebt over uw beleggingen bij ons, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 
9.00 en 19.00 uur (Nederlandse tijd) contact met ons opnemen op nummer 0800 – 022 2407 
(gratis)*. 
 
Hoogachtend, 
 
Campbell Fleming 
Chief Executive Officer 
Threadneedle Investment Services Limited 
(als Authorised Corporate Director) 
 
 
*De telefoongesprekken kunnen worden opgenomen. 

 


