Gelieve eventuele reacties te sturen aan:
Columbia Threadneedle Investments
PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
Verenigd Koninkrijk
Tel: 0800 953 0134*
+352 46 40 10 7020*
columbiathreadneedle.com

24 mei 2019

Geachte belegger,
Belangrijke informatie: Sluiting van het Threadneedle Absolute Return Bond Fund – actie vereist
Hierbij informeren wij u over ons besluit om het Threadneedle Absolute Return Bond Fund ('het Fonds'), waarvan u
aandeelhouder bent, op 26 juli 2019 ('de Ingangsdatum') te sluiten.
Waarom wordt het Fonds gesloten?
We evalueren ons fondsenaanbod doorlopend en doen er alles aan om de cliënt optimale beleggingsmogelijkheden te
bieden. Naar aanleiding van een recente analyse hebben wij besloten het Fonds te sluiten omdat het relatief klein is
(ongeveer GBP 23 miljoen per 29 maart 2019). De activa van het Fonds zijn in waarde gedaald tot een niveau waarop
het beheer ervan economisch niet rendabel is en we verwachten dat het Fonds geen nieuwe beleggers meer zal
aantrekken. Daarom denken we dat de sluiting van het Fonds in het belang is van de beleggers en we hebben daar
toestemming voor gekregen van de Britse toezichthouder, de Financial Conduct Authority.
Wanneer zal het Fonds worden gesloten?
De handel in het Fonds zal op 23 juli 2019 om 12.01 uur (Britse tijd) worden opgeschort, en het Fonds zal op de
Ingangsdatum worden gesloten.
Wat gebeurt er zodra het Fonds gesloten is?
Na sluiting van het Fonds zal de opbrengst uit de verkoop van uw beleggingen worden terugbetaald aan de
geregistreerde aandeelhouders, op het adres uit onze administratie.
Wat zijn mijn opties?
U hebt de volgende opties:
1.

U kunt uw belegging tot 23 juli 2019 om 12.00 uur (Britse tijd) kosteloos omzetten naar (een) ander(e)
Threadneedle-fonds(en). Meer informatie over onze fondsen vindt u op onze website
columbiathreadneedle.com. Voordat u van fonds wisselt, is het van belang dat u de Essentiële
Beleggersinformatie (EBI) leest van het/de fonds(en) waarnaar u wilt overstappen. Indien u uw belegging wilt
omzetten naar (een) ander(e) Threadneedle-fonds(en), dient u vóór 23 juli 2019 om 12.00 uur (Britse tijd) of
telefonisch contact met ons op te nemen via het op de keerzijde vermelde nummer, of een brief te sturen aan
Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex, CM99 2AL, Verenigd Koninkrijk, of het
formulier 'Form of Direction' in te vullen en aan ons terug te zenden.

2.

U kunt uw aandelen verkopen voordat het Fonds wordt opgeschort. Indien u uw aandelen wilt verkopen, dient u
vóór 23 juli 2019 om 12.00 uur (Britse tijd) of telefonisch contact met ons op te nemen via het op de keerzijde
vermelde nummer, of een brief te sturen aan Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford,
Essex, CM99 2AL, Verenigd Koninkrijk, of het formulier 'Form of Direction' in te vullen en aan ons terug te
zenden. Op voorwaarde dat we uw instructies op 23 juli 2019 vóór 12.00 uur (Britse tijd) hebben ontvangen, volgt
de opbrengst circa vijf werkdagen later.

3.

U kunt ook geen actie ondernemen. Het Fonds zal in de middag van 23 juli worden opgeschort en opgeheven. Na
beëindiging van deze procedure worden de resterende aandeelhouders uitbetaald. Deze procedure zal
waarschijnlijk een maand in beslag nemen

We wijzen erop dat indien u uw aandelen wilt omwisselen voordat het Fonds wordt opgeschort, wij uw
instructies vóór 23 juli 2019 om 12.00 uur (Britse tijd) per telefoon of e-mail moeten hebben ontvangen.
Instructies die na dit tijdstip worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen; in dat geval
zullen we uw aandelen terugkopen en de opbrengst aan u uitkeren.
Als u niet zeker weet voor welke optie u moet kiezen, kunt u een financieel adviseur raadplegen. Als we op 23 juli
2019 om 12.00 uur (Britse tijd) geen instructies hebben ontvangen, zullen we uw belegging op de Ingangsdatum
terugkopen en de opbrengst zo snel mogelijk aan u terugbetalen, zodra de opheffingsprocedure voltooid is (dit zal
naar verwachting één maand duren).
Zijn er fiscale gevolgen?
Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kunnen er fiscale gevolgen zijn. We mogen zelf geen
belastingadvies verstrekken, en we raden u dan ook aan voordat u actie onderneemt uw belastingadviseur te
raadplegen over eventuele fiscale gevolgen.
Wat moet ik zelf doen?
Wij verzoeken u ons vóór 23 juli 2019 om 12.00 uur (Britse tijd) te laten weten welke actie u wilt ondernemen. Als u
besluit geen actie te ondernemen, worden uw aandelen teruggekocht en de opbrengst aan u terugbetaald.
Nadere informatie
Ga voor meer informatie naar columbiathreadneedle.com/changes
Indien u nog twijfels of vragen hebt over de inhoud van deze brief, kunt u altijd contact met ons opnemen. Beleggers
die buiten het Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen bellen naar +352 46 40 10 7020*. Ons team staat voor u klaar van
maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur (Britse tijd).
Als u twijfels heeft over uw belegging, verzoeken wij u contact op te nemen met een financieel adviseur.

Hoogachtend,

Gary Collins
Head of Distribution EMEA & Latijns-Amerika
Columbia Threadneedle Investments
*Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen.
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FORM OF DIRECTION
Aan:

Threadneedle Investment Services Limited, als Authorised Corporate Director van
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Eerste houder

Tweede houder

(Naam)

………………………………………

…………………………………………

Adres

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Rekeningnummer ………………………………………

………………………………………

Ik/Wij

Gelieve uw keuze aan te vinken.
[

] Optie 1: Het aanbod tot omruiling, zoals omschreven in de brief van 24 mei 2019 aan
de beleggers in het Threadneedle Absolute Return Fund, accepteren en
Threadneedle Investment Services Limited toestemming verlenen om
mijn/onze huidige belegging in het Fonds (en eventuele toekomstige
termijnstortingen in het Fonds) om te ruilen voor:

Verdeling
in
procenten

Fondsnaam

ISIN

……………………………………….

……………………….

……….

……………………………………….

……………………….

……….

……………………………………….

……………………….

……….

Totaal

100%

Gelieve de volledige naam van het/de gekozen fonds(en) en de verdeling in
procenten aan te geven.

Door dit formulier te ondertekenen, verklaar ik/verklaren wij de Essentiële
Beleggersinformatie van het/de Fonds(en) die ik/wij hierboven heb(ben) geselecteerd en
waarin ik/wij wens(en) te beleggen, te hebben ontvangen.
OF
[

]

Optie 2:

Mijn/onze belegging in het Threadneedle Absolute Return Bond Fund vóór de
sluiting verkopen.

Ik/Wij onderken(nen) dat:
i.

Als wij dit formulier op een werkdag vóór 12.00 uur Britse tijd ontvangen, zullen de
toegepaste koersen worden berekend aan de hand van de waardering van de relevante
fondsen op die werkdag om 12.00 uur Britse tijd.
ii. Als wij dit formulier op een werkdag na 12.00 uur Britse tijd ontvangen, zullen de
toegepaste koersen worden berekend aan de hand van de waardering van de relevante
fondsen op de daaropvolgende werkdag om 12.00 uur Britse tijd.
Opmerking: Eventueel vereiste identificatiegegevens dienen samen met dit 'Form of
Direction' te worden opgestuurd.
Handtekening

Naam in blokletters

Eerste houder

……………………………………….

………………………………………..

Tweede houder

……………………………………….. ………………………………………...

Opmerkingen:
1. In geval van een gezamenlijke rekening dienen alle rekeninghouders dit formulier te
ondertekenen.
2. Gelieve dit formulier terug te sturen naar Threadneedle Investment Services Limited,
Client Services, PO Box 10033, Chelmsford, CM99 2AL, Verenigd Koninkrijk.
3. We wijzen erop dat de handel in aandelen van het Threadneedle Absolute Return Bond
Fund met ingang van 24 juli 2019 wordt stopgezet. Om te kunnen profiteren van het
aanbod tot omruiling of om aandelen voor de sluitingsdatum terug te laten kopen, dient
dit formulier 'Form of Direction' uiterlijk op 23 juli 2019 om 12 uur Britse tijd in ons bezit te
zijn, zodat we de omruiling of terugkoop kunnen uitvoeren voordat de handel wordt
stopgezet.
4. Het is mogelijk dat de door u gekozen optie fiscale consequenties heeft. Wij raden u dan
ook aan advies van een professionele adviseur in te winnen over uw eventuele fiscale
verplichtingen voordat u een keuze maakt.
5. Indien de belegger een rechtspersoon is, dient dit formulier te worden ondertekend door
een tekenbevoegd persoon.
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