VRAGEN EN ANTWOORDEN
Stopzetten van prestatievergoedingen

Met ingang van 1 januari 2020 brengen we u geen prestatievergoedingen meer in rekening voor de
onderstaande fondsen (de "Fondsen"):
•
•
•
•
•
•

Threadneedle UK Absolute Alpha Fund
Threadneedle American Extended Alpha Fund
Threadneedle Global Extended Alpha Fund
Threadneedle UK Extended Alpha Fund
Threadneedle (Lux) American Extended Alpha
Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha

Wat verandert er?
De prestatievergoedingen van de bovenstaande Fondsen zijn stop gezet en we brengen u daarom
voor die fondsen geen prestatievergoedingen meer in rekening. De jaarlijkse beheervergoeding en
andere relevante vergoedingen worden overeenkomstig het prospectus van de Fondsen onveranderd
in rekening gebracht. Alle overige belangrijke kenmerken van de Fondsen blijven onveranderd.
Wat is een prestatievergoeding?
Een prestatievergoeding is een extra vergoeding die uit het vermogen onder beheer uit bepaalde
aandelenklassen wordt betaald. Een prestatievergoeding wordt aan het fondsvermogen onttrokken als
het fonds een bepaalde rendementsdoelstelling haalt. Deze rendementsdoelstellingen kunnen per
fonds variëren.
Waarom worden deze wijzigingen aangebracht?
Het is ons streven onze vergoedingen eerlijk, simpel en transparant te houden en daarom hebben we
besloten u geen prestatievergoedingen meer in rekening te brengen voor de Fondsen.
Wanneer gaan de wijzigingen in?
De wijzigingen zijn van kracht per 1 januari 2020.
Moet ik zelf iets doen?
U hoeft naar aanleiding van deze wijzigingen niets te ondernemen.
Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?
Indien u vragen hebt over de wijzigingen, kunt u ons van maandag t/m vrijdag bellen (van 8.00 uur tot
18.00 uur Britse tijd) op het nummer +352 46 40 10 7020*.
Wij kunnen u echter geen beleggingsadvies geven. Indien u twijfels hebt over een of meerdere aspecten
van uw belegging, raden wij u aan om een financieel adviseur te raadplegen.

* Uw telefoongesprek kan worden opgenomen.
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Belangrijke informatie: Alleen v oor professionele en/of gekwalificeerde beleggers (niet voor gebruik bij particuliere klanten) In het v erleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten ervan zijn niet gegarandeerd en kunnen
zowel stijgen als dalen en worden mogelijk beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Dit betekent dat een belegger het belegde kapitaal wellicht
niet terug ontv angt. U loopt kapitaalrisico. Dit materiaal is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging tot het geven van
een opdracht om ef f ecten of andere f inanciële instrumenten te kopen of te v erkopen, noch om beleggingsadvies of beleggingsdiensten te
v erstrekken. Inschrijvingen op een fonds kunnen alleen worden gedaan op basis van het huidige Prospectus en het document met essentiële
beleggersinf ormatie, ev enals de meest recente jaar- of half jaarverslagen en de geldende algemene v oorwaarden. Raadpleeg het hoofdstuk
`Risicofactoren’ van het prospectus voor alle risico's die gelden voor beleggingen in een fonds, en met name in dit fonds. Voor Threadneedle (Lux):
Uitgegev en door Threadneedle Management Luxembourg S.A. Ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg) onder
nummer B 110242, 44, rue de la Vallée, 2661 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Voor Threadneedle UK Absolute Alpha Fund, Threadneedle
American Extended Alpha Fund, Threadneedle Global Extended Alpha Fund, Threadneedle UK Extended Alpha Fund: Uitgegeven door
Threadneedle Inv estment Services Limited (TISL), ingeschreven onder nummer 3701768. In het VK is ons vergunning verleend door en staan wij
onder toezicht v an de Financial Conduct Authority. Ingeschreven in Engeland en Wales. Maatschappelijke zetel: Cannon Place, 78 Cannon Street,
Londen EC4N 6AG. Verenigd Koninkrijk. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van alle onderdelen van de groep
Columbia en Threadneedle. columbiathreadneedle.com 01.20 | J30227
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