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Geachte belegger,
Belangrijk: Wijziging in uw Threadneedle-fonds(en)
Wij hebben u recent geïnformeerd over ons voorstel om de activa van bepaalde aandelenklassen van de
onderstaande Britse 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) van 12 december 2018 kunnen wij bevestigen dat alle voorgestelde
overdrachten zijn goedgekeurd.






American Extended Alpha Fund
Asia Fund
Global Extended Alpha Fund
Global Select Fund
UK Absolute Alpha Fund

Wat verandert er?
Wij zullen de activa van de beleggers in de betrokken aandelenklassen overdragen naar gelijkwaardige
aandelenklassen (de “Nieuwe Aandelen”) binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. De
overdrachten zullen plaatsvinden via een proces dat een regelingsschema (scheme of arrangement) heet. Hierna
zullen de Britse aandelenklassen worden gesloten. Beleggers dienen op te merken dat de Britse fondsen zullen
blijven bestaan voor de overblijvende aandelenklassen.
Welke gevolgen zullen de overdrachten hebben voor mijn belegging?
De Bestaande Fondsen en de Lux-fondsen zijn zeer vergelijkbaar en ze zullen op dezelfde manier 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 Sectie 2 en Bijlage 1 van de Aandeelhouderscirculaire. U kunt
de Aandeelhouderscirculaire raadplegen op columbiathreadneedle.com/changes.

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 opties:
 U kunt uw belegging kosteloos omzetten naar een ander fonds of een andere aandelenklasse van
Threadneedle, door ons te bellen op +352 46 40 10 7020* of te schrijven naar Columbia Threadneedle
Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL, Verenigd Koninkrijk. U zult moeten bevestigen
dat u het document met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Document, KIID) voor het
fonds of de aandelenklasse waar u uw belegging naar wilt omzetten hebt gelezen. Nadere informatie over
ons fondsenassortiment en de relevante KIID's zijn op verzoek verkrijgbaar en zijn beschikbaar op onze
website columbiathreadneedle.com.
 U kunt ons via de telefoon of schriftelijk instrueren om uw deelnemingsrechten te verkopen en de opbrengst
ontvangen in contanten.

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

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.
Als u niet zeker bent over bepaalde aspecten van de overdrachten, of als u nog vragen hebt, kunt u ons bellen op
+352 46 40 10 7020*. Ons team is beschikbaar van 9.00 tot 18.00 uur (CET), maandag tot vrijdag.

Met vriendelijke groet,

Gary Collins
Co-Head of Distribution EMEA
Columbia Threadneedle Investments
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