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Geachte belegger,
Belangrijk: Wijzigingen in het Threadneedle Credit Opportunities Fund
Wij hebben u recent geïnformeerd over het feit dat wij de activa van het Threadneedle Credit Opportunities Fund (het
“Britse fonds”) zullen overdragen naar Threadneedle (Lux) – Credit Opportunities, een gelijkwaardig fonds binnen ons
gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg (het “Lux-Fonds”). Met plezier kunnen wij bevestigen dat de overdracht
succesvol werd voltooid op 20 oktober 2018.
Wat verandert er?
Nu uw participaties zijn overgedragen, bent u een aandeelhouder van Threadneedle (Lux), een in Luxemburg gevestigde
SICAV1. Het Lux-Fonds wordt op dezelfde manier beheerd als het Britse fonds. De overdracht zal echter wel enkele
wijzigingen met zich meebrengen. U vindt alle details hierover in Sectie 2 en Bijlage 1 van de Aandeelhouderscirculaire. U
kunt de Aandeelhouderscirculaire raadplegen op columbiathreadneedle.com/changes.
Alle informatie voor doeleinden met betrekking tot antiwitwaspraktijken, belastingen, Know Your Client en
klantenclassificatie is doorgegeven aan uw nieuwe beheermaatschappij, Threadneedle Management Luxembourg S.A.,
om uw account aan te maken. Threadneedle (Lux) is per de overdracht de verwerkingsverantwoordelijke voor het LuxFonds en zal verantwoordelijk zijn voor het verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens en de details van enige
participaties.
Waar vind ik meer informatie over het Lux-Fonds?
Het nieuwe Prospectus, de algemene voorwaarden waaronder uw account valt en de relevante documenten met
essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Documents, KIID) zijn beschikbaar op onze website
columbiathreadneedle.com.

1

SICAV staat voor 'société d’investissement à capital variable', wat Frans is voor 'beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal'.

Nadere informatie
Als u niet zeker bent over de inhoud van deze brief en de gevolgen voor uw belegging, dient u contact op te nemen met
uw Financieel Adviseur.
Met vriendelijke groet,

Gary Collins
Co-Head of Distribution EMEA
Columbia Threadneedle Investments
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