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Onderwerp: Wijzigingen in uw Threadneedle-fonds(en) – u hoeft niets te doen
Geachte belegger,
U bent aandeelhouder van een of meerdere Threadneedle-fondsen en daarom informeren wij u over een aantal
wijzigingen in de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde OEICfondsen1 die ingaan per 7 augustus 2019.
Wat gaat er veranderen?
Wij herzien de formulering van de fondsdoelstellingen en het -beleid voor meer duidelijkheid en gedetailleerdere
informatie over het fondsbeheer.
In veel gevallen hebben wij verwijzingen naar een benchmark toegevoegd (ongeacht of die als doelstelling wordt
gehanteerd of alleen als maatstaf om de prestatie van een fonds te beoordelen).
Bij deze brief vindt u een document met gedetailleerde beschrijvingen van de doorgevoerde wijzigingen in het
taalgebruik van de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van de OEIC-fondsen waarin u belegt.
Waarom worden deze wijzigingen aangebracht?
We vinden dat de manier waarop de fondsen worden beheerd beter wordt omschreven in de herziene doelstellingen en
het gewijzigde beleid. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de manier waarop de fondsen worden beheerd en ook
het risiconiveau van de fondsen blijft onveranderd.
Heeft dit invloed op de vergoedingen die ik betaal?
Nee, deze wijzigingen hebben geen invloed op de vergoedingen die u betaalt. Columbia Threadneedle Investments zal
alle kosten die deze wijzigingen met zich meebrengen op zich nemen.
Moet ik zelf iets doen?
U hoeft naar aanleiding van deze brief niets te doen.

1OEIC

betekent open-ended investment company, wat Engels is voor beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de wijzigingen?
Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, hebt u verschillende mogelijkheden. U kunt uw aandelen laten inkopen
of uw belegging in het fonds kosteloos inruilen voor een belegging in een ander fonds van Threadneedle. Indien u uw
aandelen laat inkopen of uw aandelen inruilt, kan dit fiscale gevolgen hebben. Wij mogen u geen belastingadvies
verstrekken, en daarom raden wij u aan voordat u actie onderneemt uw belastingadviseur te raadplegen over eventuele
fiscale gevolgen.
Nadere informatie
Op onze website columbiathreadneedle.com/changes vindt u een vraag-en-antwoorddocument.
U kunt alle updates van de doelstellingen en het beleid van de fondsen in kwestie raadplegen op
columbiathreadneedle.com/fundobjectives.
Indien u nog twijfels of vragen hebt over specifieke details van de wijzigingen, kunt u ons bellen op: 0800 0222407*
(inwoners Nederland), 0800 72013* (inwoners Belgium) of +352 46 40 10 7020* (alle andere locaties). Ons team staat
van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 voor u klaar.
Indien u twijfels hebt over uw belegging, raden wij u aan om een financieel adviseur te raadplegen.
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