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26 maart 2019
Geachte belegger,
Belangrijke informatie over het Threadneedle Japan Fund – geen actie vereist
Omdat u aandeelhouder van het Threadneedle Japan Fund bent, delen wij u mede dat, in verband met de tiendaagse
'Golden Week'-vakantieperiode in Japan, er voor het fonds dit jaar van vrijdag 26 april t/m maandag 6 mei niethandelsdagen zijn afgekondigd. Dit betekent dat beleggers gedurende die periode geen aandelen van het
Threadneedle Japan Fund kunnen kopen, verkopen of omwisselen, tot de handel in het fonds op 7 mei 2019 wordt
hervat.
Waarom niet-handelsdagen afkondigen?
Alle Japanse effectenmarkten zullen met Golden Week gesloten zijn. Deze jaarlijks terugkerende aaneenschakeling van
nationale feestdagen duurt dit jaar extra lang vanwege de viering rond de troonsbestijging van de nieuwe Japanse
keizer. Hierdoor zullen de markten gedurende zes dagen voor handel gesloten zijn en is er een tien dagen durende
vakantieperiode voor het hele land afgekondigd. We hebben daarom besloten dat het in het belang van alle beleggers
in het fonds is om gedurende deze periode geen handel in de aandelen van het fonds toe te staan. Tussen 26 april en 7
mei zullen geen transacties worden aanvaard. 6 mei was al een niet-handelsdag, omdat het ook een officiële feestdag
in het Verenigd Koninkrijk is.
Zal dit een impact hebben op andere fondsen van Threadneedle?
Nee. Dit is het enige fonds binnen onze reeks dat, zij het direct of indirect, voor meer dan 10% blootgesteld is aan
Japanse effecten, en daardoor het enige fonds dat in aanmerking komt voor niet-handelsdagen.
Moet ik zelf iets doen?
Nee. U hoeft zelf niets te doen. Alle gedurende de niet-handelsperiode afgegeven instructies zullen niet worden
aanvaard. Indien u toch instructies afgeeft, zult u dat na maandag 6 mei 2019 opnieuw moeten doen.

*Gesprekken kunnen worden opgenomen

Nadere informatie
Als u twijfels hebt over de gevolgen voor uw belegging, verzoeken wij u contact op te nemen met uw financieel adviseur.
Indien u nog twijfels of vragen hebt over de inhoud van deze brief, kunt u ons bellen op
+352 46 40 10 7020*. Ons team staat voor u klaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 19.00 uur.
Hoogachtend,

Gary Collins
Head of Distribution EMEA & Latijns-Amerika
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