Gelieve antwoorden te richten aan:
Columbia Threadneedle Investments
International Financial Data Services
47, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
columbiathreadneedle.com
10 oktober 2018

Geachte belegger,
Belangrijk: Wijzigingen in uw Threadneedle-fonds(en)
Wij hebben u recent geïnformeerd over het feit dat wij de activa van de onderstaande Britse fondsen zullen overdragen
naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg (de “Lux-fondsen”). Met plezier
kunnen wij nu bevestigen dat deze overdrachten succesvol zijn voltooid1.






European Corporate Bond Fund
European High Yield Bond Fund
Pan European Fund
Pan European Smaller Companies Fund
Pan European Equity Dividend Fund

Wat verandert er?
Nu uw participaties zijn overgedragen, bent u een aandeelhouder van Threadneedle (Lux), een in Luxemburg gevestigde
SICAV2. De Lux-fondsen worden op dezelfde manier beheerd als de Britse fondsen. De overdrachten zullen echter wel
enkele wijzigingen met zich meebrengen. U vindt alle details hierover in Sectie 2 en Bijlage 1 van de
Aandeelhouderscirculaire. U kunt de Aandeelhouderscirculaire raadplegen op columbiathreadneedle.com/changes.
Hoe kan ik voortaan contact opnemen met Columbia Threadneedle Investments?
Uw nieuwe contactpersoon voor de Lux-fondsen is International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. (“IFDS”), in
plaats van DST Financial Services Europe Limited (“DST”)3. Dit betekent dat u een ander correspondentieadres zult
moeten gebruiken om aandelen van de Lux-fondsen te kopen of te verkopen of om informatie over uw beleggingen te
ontvangen. Raadpleeg voor meer informatie de bijgevoegde Beknopte gids voor beleggingen bij Columbia Threadneedle
Investments (SICAV).

1De

overdrachtsdatum voor het Credit Opportunities Fund is 18 oktober 2018.
staat voor 'société d’investissement à capital variable', wat Frans is voor 'beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal'.
3DST en IFDS maken deel uit van dezelfde bedrijvengroep en treden op als onze externe beheerders.
2SICAV

Wat moet ik doen?
Alle informatie in verband met uw identiteit voor doeleinden met betrekking tot antiwitwaspraktijken, belastingen, Know
Your Client en klantenclassificatie is doorgegeven aan uw nieuwe beheermaatschappij, Threadneedle Management
Luxembourg S.A., om uw account aan te maken. Threadneedle (Lux) is per de overdracht de
verwerkingsverantwoordelijke voor uw Lux-fondsen en zal verantwoordelijk zijn voor het verwerken en bewaren van uw
persoonsgegevens en de details van uw participaties. Om ons te helpen controleren dat de informatie waarover wij
beschikken up-to-date is, verzoeken wij u te controleren of de volgende gegevens correct zijn:
 Naam
 Adres
 Land van verblijf
Als de informatie verkeerd is, neem dan contact met ons op zodat wij onze gegevens kunnen bijwerken. U kunt ons
telefonisch bereiken op het nummer +352 464 010 7190* of door te schrijven naar:
Columbia Threadneedle Investments
International Financial Data Services
47, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxemburg
Indien u beslist om uw aandelen te verkopen of uw participaties over te dragen naar een andere aanbieder van fondsen op
enig moment nadat u deze brief hebt ontvangen, moeten wij in overeenstemming met de antiwitwasrichtlijn nieuwe
gecontroleerde identiteitsdocumenten ontvangen.
Waar vind ik meer informatie over de Lux-fondsen?
Het nieuwe Prospectus, de algemene voorwaarden waaronder uw account valt en de relevante documenten met
essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Documents, KIID) zijn beschikbaar op onze website
columbiathreadneedle.com.
Nadere informatie
Als u niet zeker bent over de inhoud van deze brief, de gevolgen voor uw belegging en wat u moet doen, dient u contact
op te nemen met uw financieel adviseur.
Als u niet zeker bent over bepaalde aspecten van dit voorstel, of als u nog vragen hebt, kunt u ons bellen op
+352 464 010 7190*. Ons team is beschikbaar van 9.00 tot 18.00 uur, maandag tot en met vrijdag.

Met vriendelijke groet,

Gary Collins
Co-Head of Distribution EMEA
Columbia Threadneedle Investments

*Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen. Uitgegeven door Threadneedle Management Luxembourg S.A. Geregistreerd bij het Registre de
Commerce et des Societes (Luxembourg), registratienummer B 110242 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg.
Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de bedrijvengroep van Columbia en Threadneedle. columbiathreadneedle.com
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