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22 maart 2019

Geachte belegger,
Belangrijke wijziging betreffende uw belegging bij Columbia Threadneedle Investments. U hoeft
niets te ondernemen.
In uw hoedanigheid van aandeelhouder van een of meer van de hieronder vermelde fondsen delen
wij u hierbij mee dat wij een aantal wijzigingen aanbrengen in de Fondsen.
•
•
•

Threadneedle Asia Fund
Threadneedle China Opportunities Fund
Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund

Wat verandert er?
De Fondsen worden momenteel beheerd door Threadneedle Asset Management Limited (TAML), de
beleggingsbeheerder van de Fondsen. Op 21 mei 2019 verandert het beleggingsbeheer van de
Fondsen:
•

Threadneedle Asia Fund en Threadneedle China Opportunities Fund (gezamenlijk beheer)
TAML zal een deel van zijn beleggingstaken doorgeven aan Threadneedle Investments Singapore
(Pte.) Limited (TIS) voor zowel Threadneedle Asia Fund als Threadneedle China Opportunities
Fund.
TIS is een in Azië gevestigde beleggingsbeheerder van de groep Columbia Threadneedle. De
Fondsen zullen profiteren van de extra onderzoekscapaciteit van ons in Singapore gevestigde
team als aanvulling op onze sterke onderzoeksbasis in het Verenigd Koninkrijk, en de in Singapore
gevestigde fondsbeheerders zullen ook beleggingsbeslissingen voor de Fondsen kunnen nemen.
Het Fonds zal niet alleen van de ervaring van het in het VK gevestigde beleggingsteam profiteren,
maar ook van de lokaal verankerde kennis en expertise.

•

Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund
Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA) wordt de beleggingsbeheerder van
Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund. Het Fonds profiteert momenteel van de
onderzoekscapaciteit en het beleggingsadvies van het grote, in de VS gevestigde beleggingsteam
van Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA). Na de verandering zal CMIA de
beleggingsbeslissingen van het Fonds nemen.
CMIA is een in de VS gevestigde beleggingsbeheerder van de groep Columbia Threadneedle. De
beleggingsbeslissingen zullen dus overgelaten worden aan CMIA, waardoor het Fonds zal blijven

profiteren van de expertise en ervaring van dit grote in de VS gevestigde fondsbeheerteam. TAML
zal beleggingsadvies en aanbevelingen voor het Fonds blijven verstrekken.
Wat betekent dat voor mijn belegging?
De waarde van uw belegging en het aantal aandelen in uw bezit veranderen niet door de wijzigingen.
Er verandert ook niets aan de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds.
TAML blijft verantwoordelijk voor de dienstverlening van CMIA en TIS aan het Fonds.
Moet ik zelf iets doen?
U hoeft naar aanleiding van deze wijziging niets te ondernemen.
Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de wijziging?
Als u het niet eens bent met deze wijziging, kunt u uw aandelen verkopen of uw belegging in het Fonds
kosteloos inruilen voor een belegging in een ander Threadneedle-fonds.
Mocht u uw aandelen verkopen of uw aandelen inruilen, wordt dit voor de meerwaardebelasting
mogelijk gezien als een verkoop.
Ons volledige fondsenaanbod vindt u in de prospectussen, die u kunt inzien op
columbiathreadneedle.com.
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.
Nadere informatie
Nadere informatie en een vraag-en-antwoordlijst zijn te vinden op onze webpagina
columbiathreadneedle.com/changes. Indien u niet zeker bent van de gevolgen voor uw belegging en
de actie die u moet ondernemen, neem dan contact op met uw financieel adviseur.
Indien u twijfels of vragen hebt over de inhoud van deze brief of een exemplaar van de vraag-enantwoordlijst wenst, bel ons dan 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 and Latin America
Namens
Threadneedle Investment Services Limited
*Gesprekken kunnen worden opgenomen
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