Gelieve antwoorden te richten aan:
Columbia Threadneedle Investments
PO Box 10033
Chelmsford,
Essex
CM99 2AL
Verenigd Koninkrijk
columbiathreadneedle.com

31 augustus 2018
Geachte belegger,
Belangrijk: Wijziging in uw Threadneedle-fonds(en)
Wij hebben u onlangs ingelicht over ons voorstel om de activa van elk van de onderstaande fondsen
(de “Bestaande Fondsen”) over te dragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde
fondsenassortiment in Luxemburg (de “Lux-Fondsen”). Na de stemming van de aandeelhouders op de
buitengewone algemene vergaderingen (BAV’s) die plaatsvonden op 24 augustus 2018, kunnen wij nu
bevestigen dat de overdrachten voor alle betrokken fondsen zijn goedgekeurd.
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European Corporate Bond Fund
European High Yield Bond Fund
Pan European Fund
Pan European Smaller Companies Fund
Pan European Equity Dividend Fund
Credit Opportunities Fund1

Wat verandert er?
Wij zullen de activa van elk van de bovenstaande fondsen overdragen naar een gelijkwaardig fonds binnen
ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. De overdrachten zullen plaatsvinden in de vorm van een
grensoverschrijdende fusie. Na hun overdracht zullen de Bestaande Fondsen worden gesloten.
Welke gevolgen zullen de overdrachten hebben voor mijn belegging?
De Bestaande Fondsen en de Lux-Fondsen zijn zeer vergelijkbaar, en zij zullen op dezelfde manier en
door dezelfde fondsbeheerder worden beheerd. De overdrachten zullen echter wel enkele wijzigingen met
zich meebrengen. U vindt alle details van de verschillen tussen de Bestaande Fondsen en de Lux-Fondsen
in Deel 2 en Bijlage 1 van de Aandeelhouderscirculaire. Dit document kan worden gedownload op
www.columbiathreadneedle.com/changes
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De volledige naam van dit fonds is Threadneedle Credit Opportunities Fund.

Welke opties heb ik als ik niet wil dat mijn belegging wordt overgedragen?
Als u niet wilt dat uw belegging wordt overgedragen naar de Lux-Fondsen, hebt u de volgende
keuzemogelijkheden:
nn U
 kunt uw belegging kosteloos laten omzetten naar een ander fonds van Threadneedle, door ons te
bellen op het nummer 00352 46 40 10 7020 (gesprekken kunnen worden opgenomen) of door ons
een brief te sturen naar Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex
CM99 2AL, Verenigd Koninkrijk. Alle informatie over onze fondsen is te vinden op onze website:
columbiathreadneedle.com.
nn U
 kunt ons telefonisch of schriftelijk de opdracht geven uw deelnemingsrechten te verkopen en de
opbrengst in contanten ontvangen.

Afhankelijk van uw individuele omstandigheden kunnen er ook belastinggevolgen zijn. Wij kunnen
geen belastingadvies verstrekken, en wij raden u dan ook aan om professioneel advies in te winnen
over mogelijke belastinggevolgen.

Nadere informatie
Als u twijfelt over de inhoud van deze brief en de gevolgen voor uw belegging, 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 het nummer 00352 46 40 10 7020*. Ons team is beschikbaar van 9.00 tot 18.00 uur (CET), van
maandag tot en met vrijdag.

Met vriendelijke groet,

Gary Collins
Co-Head of Distribution EMEA
Columbia Threadneedle Investments

*Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen. Threadneedle Investment Services Limited. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 3701768. Geregistreerd adres: Cannon Place, 78 Cannon
Street, Londen EC4N 6AG. Goedgekeurd door en onder toezicht van de Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de bedrijvengroep van Columbia en
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09.18 | J28037 | 2213424

