Informatie doelmarkt
Paraplufonds

Fonds

Type belegger en bijbehorende kennis en ervaring

Hoe kan ik in het fonds beleggen?
(Uitkeringsstrategie)
Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Dit fonds is niet geschikt voor
(negatieve doelmarkt)
Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt
rechtstreeks en via derivaten in aandelen, waarvan de koers in de regel
sterker fluctueert dan die van andere activaklassen aangezien
beleggers rechtstreeks meedelen in de winsten en verliezen van het
onderliggende bedrijf. Het fonds maakt ook gebruik van derivaten voor
short selling (een baissetransactie bedoeld om winst te behalen uit
koersdalingen).

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt
rechtstreeks en via derivaten in aandelen, waarvan de koers in de regel
sterker fluctueert dan die van andere activaklassen aangezien
beleggers rechtstreeks meedelen in de winsten en verliezen van het
onderliggende bedrijf. Het fonds maakt ook gebruik van derivaten voor
short selling (een baissetransactie bedoeld om winst te behalen uit
koersdalingen).

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Select

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Asia Contrarian
Equity

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Asia Equities

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Asian Equity Income

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Doelen en behoeften

Vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Absolute
Alpha

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar een
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
potentieel rendement dat
hoger ligt dan dat van
contanten en die in staat zijn
ten minste vijf jaar belegd te
blijven.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Extended
Alpha
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Hoe kan ik in het fonds beleggen?
(Uitkeringsstrategie)
Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Dit fonds is niet geschikt voor
(negatieve doelmarkt)
Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
Equities
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Enhanced
Commodities

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
uiteenlopende grondstoffenmarkten, waarop de koersen in de regel
sterker fluctueren dan die van andere activaklassen vanwege de
invloed van factoren zoals veranderingen in de balans tussen vraag en
aanbod, weersomstandigheden, ziekten, technologische vooruitgang
en politieke en economische ontwikkelingen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real
Return

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar een
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
potentieel rendement dat
hoger ligt dan dat van
contanten en die in staat zijn
ten minste vijf jaar belegd te
blijven.
Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste drie jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
uiteenlopende activaklassen. Deze spreiding resulteert in de regel in
een lager risicoprofiel dan wanneer er uitsluitend in aandelen zou
worden belegd.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European High Yield
Bond

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Select

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Doelen en behoeften

Vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Emerging Market
Corporate Bonds

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Emerging Market
Debt

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Corporate
Bond

Paraplufonds

Fonds

Type belegger en bijbehorende kennis en ervaring

Hoe kan ik in het fonds beleggen?
(Uitkeringsstrategie)
Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Dit fonds is niet geschikt voor
(negatieve doelmarkt)
Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Gatehouse Shariah
Global Equity

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei door in shariacompliant effecten te beleggen
en in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Corporate
Bond

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste drie jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
Return
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
uiteenlopende activaklassen. Deze spreiding resulteert in de regel in
een lager risicoprofiel dan wanneer er uitsluitend in aandelen zou
worden belegd.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Emerging
Market Equities

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Doelen en behoeften

Vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Short-Term Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
High Yield Bond
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste drie jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Social Bond Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, door te
beleggen in vastrentende
effecten die geacht worden een
positieve maatschappelijke
impact te hebben. Daarnaast
dienen beleggers in het fonds
in staat te zijn ten minste drie
jaar belegd te blijven.
Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Strategic
Bond

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Paraplufonds

Fonds

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Emerging
Market Short-Term Bonds

Type belegger en bijbehorende kennis en ervaring

Doelen en behoeften

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie
Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Hoe kan ik in het fonds beleggen?
(Uitkeringsstrategie)
Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Dit fonds is niet geschikt voor
(negatieve doelmarkt)
Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Equity Income Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Extended
Alpha

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt
rechtstreeks en via derivaten in aandelen, waarvan de koers in de regel
sterker fluctueert dan die van andere activaklassen aangezien
beleggers rechtstreeks meedelen in de winsten en verliezen van het
onderliggende bedrijf. Het fonds maakt ook gebruik van derivaten voor
short selling (een baissetransactie bedoeld om winst te behalen uit
koersdalingen).

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Focus

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Multi Asset
Income

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
uiteenlopende activaklassen. Deze spreiding resulteert in de regel in
een lager risicoprofiel dan wanneer er uitsluitend in aandelen zou
worden belegd.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Select

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Smaller
Companies

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Technology

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Paraplufonds

Fonds

Type belegger en bijbehorende kennis en ervaring

Hoe kan ik in het fonds beleggen?
(Uitkeringsstrategie)
Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Dit fonds is niet geschikt voor
(negatieve doelmarkt)
Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
Dividend Fund
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European Small
Cap Opportunities

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) STANLIB Africa Equity Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) UK Equities

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) UK Equity Income

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) US Contrarian Core
Equities

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Doelen en behoeften

Vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European
Absolute Alpha

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar een
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
potentieel rendement dat
hoger ligt dan dat van
contanten en die in staat zijn
ten minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt
rechtstreeks en via derivaten in aandelen, waarvan de koers in de regel
sterker fluctueert dan die van andere activaklassen aangezien
beleggers rechtstreeks meedelen in de winsten en verliezen van het
onderliggende bedrijf. Het fonds maakt ook gebruik van derivaten voor
short selling (een baissetransactie bedoeld om winst te behalen uit
koersdalingen).

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European ESG
Equities

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Paraplufonds

Fonds

Type belegger en bijbehorende kennis en ervaring

Hoe kan ik in het fonds beleggen?
(Uitkeringsstrategie)
Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Dit fonds is niet geschikt voor
(negatieve doelmarkt)
Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Credit Opportunities Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar een
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
potentieel rendement dat
hoger ligt dan dat van
contanten en die in staat zijn
ten minste drie jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt
rechtstreeks en via derivaten in vastrentende effecten, die in de regel
een hoger risicoprofiel hebben dan geldmarkteffecten vanwege de
hogere bedrijfsspecifieke krediet- en renterisico's. Het fonds maakt ook
gebruik van derivaten voor short selling (een baissetransactie bedoeld
om winst te behalen uit koersdalingen).

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Smaller
Companies

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
Companies
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

American Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

American Select Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Doelen en behoeften

Vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) US Disciplined Core
Equities

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) US High Yield Bond

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Smaller
Companies

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Paraplufonds

Fonds

Type belegger en bijbehorende kennis en ervaring

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

American Smaller Companies Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Hoe kan ik in het fonds beleggen?
(Uitkeringsstrategie)
Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Dit fonds is niet geschikt voor
(negatieve doelmarkt)
Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

Asia Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

Dollar Bond Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

Emerging Market Bond Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

European Bond Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

European Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

European Select Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

European Smaller Companies Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

Global Bond Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Doelen en behoeften

Vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie

Paraplufonds

Fonds

Type belegger en bijbehorende kennis en ervaring

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

Global Select Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Hoe kan ik in het fonds beleggen?
(Uitkeringsstrategie)
Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Dit fonds is niet geschikt voor
(negatieve doelmarkt)
Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

High Yield Bond Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

Japan Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

Latin America Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

Monthly Extra Income Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
maandelijkse inkomsten en
potentiële kapitaalgroei, en die
in staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
uiteenlopende activaklassen. Deze spreiding resulteert in de regel in
een lager risicoprofiel dan wanneer er uitsluitend in aandelen zou
worden belegd.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

Sterling Bond Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

Sterling Corporate Bond Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

Sterling Short-Term Money Market Fund Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en een hoge mate
van kapitaalbehoud, en in staat
zijn ten minste één jaar belegd
te blijven.
Strategic Bond Fund
Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
geldmarkteffecten, die in de regel een lager risicoprofiel hebben dan
aandelen en vastrentende effecten.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

Doelen en behoeften

Vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie

Paraplufonds

Fonds

Type belegger en bijbehorende kennis en ervaring

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

UK Equity Income Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en potentiële
kapitaalgroei en die in staat zijn
ten minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Hoe kan ik in het fonds beleggen?
(Uitkeringsstrategie)
Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Dit fonds is niet geschikt voor
(negatieve doelmarkt)
Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

UK Equity Opportunities

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

UK Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

UK Growth and Income Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar een
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
combinatie van kapitaalgroei
en inkomsten en die in staat
zijn ten minste vijf jaar belegd
te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

UK Institutional Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

UK Monthly Income Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
maandelijkse inkomsten en
potentiële kapitaalgroei en die
in staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

UK Select Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Investment Funds
ICVC

UK Smaller Companies Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Doelen en behoeften

Vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie

Paraplufonds

Fonds

Type belegger en bijbehorende kennis en ervaring

Doelen en behoeften

Vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie

Threadneedle Low
Carbon Workplace
Trust

Low Carbon Workplace

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten met financiële
(basis)kennis, professionele beleggers en in aanmerking komende
tegenpartijen, waarmee bedoeld wordt dat ze hoogstwaarschijnlijk enige
basiskennis en -ervaring op het gebied van fondsbeleggen hebben.

Het fonds is ontworpen voor
beleggers die streven naar
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt
rechtstreeks in commercieel vastgoed in het Verenigd Koninkrijk,
waarvan de prijzen in de regel sterker fluctueren dan die van andere
activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
inkomsten uit de verhuur en de prijsschommelingen van panden.

Hoe kan ik in het fonds beleggen?
(Uitkeringsstrategie)
Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen, indien nodig na toetsing van
de geschiktheid ervan. Dat betekent dat het
zowel op advies als uit eigen beweging
aangekocht kan worden.

Dit fonds is niet geschikt voor
(negatieve doelmarkt)
Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Managed Funds

Threadneedle Managed Bond Focused
Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
uiteenlopende activaklassen. Deze spreiding resulteert in de regel in
een lager risicoprofiel dan wanneer er uitsluitend in aandelen zou
worden belegd.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Managed Funds

Threadneedle Managed Bond Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en potentiële
kapitaalgroei en die in staat zijn
ten minste vijf jaar belegd te
blijven.
Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en inkomsten en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
uiteenlopende activaklassen. Deze spreiding resulteert in de regel in
een lager risicoprofiel dan wanneer er uitsluitend in aandelen zou
worden belegd.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Managed Funds

Threadneedle Managed Equity & Bond
Fund

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
uiteenlopende activaklassen. Deze spreiding resulteert in de regel in
een lager risicoprofiel dan wanneer er uitsluitend in aandelen zou
worden belegd.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Managed Funds

Threadneedle Managed Equity Focused
Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en enige
inkomsten en die in staat zijn
ten minste vijf jaar belegd te
blijven.
Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
uiteenlopende activaklassen. Deze spreiding resulteert in de regel in
een lager risicoprofiel dan wanneer er uitsluitend in aandelen zou
worden belegd.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Managed Funds

Threadneedle Managed Equity Fund

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
uiteenlopende activaklassen. Deze spreiding resulteert in de regel in
een lager risicoprofiel dan wanneer er uitsluitend in aandelen zou
worden belegd.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Managed Funds

Threadneedle Managed Equity Income
Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en potentiële
kapitaalgroei en die in staat zijn
ten minste vijf jaar belegd te
blijven.
Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar een
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
rendement dat hoger is dan het
Britse inflatiecijfer en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
uiteenlopende activaklassen. Deze spreiding resulteert in de regel in
een lager risicoprofiel dan wanneer er uitsluitend in aandelen zou
worden belegd.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Opportunity
Investment Funds
ICVC

Dynamic Real Return Fund

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
uiteenlopende activaklassen. Deze spreiding resulteert in de regel in
een lager risicoprofiel dan wanneer er uitsluitend in aandelen zou
worden belegd.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Opportunity
Investment Funds
ICVC

Global Multi Asset Income Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
uiteenlopende activaklassen. Deze spreiding resulteert in de regel in
een lager risicoprofiel dan wanneer er uitsluitend in aandelen zou
worden belegd.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Paraplufonds

Fonds

Type belegger en bijbehorende kennis en ervaring

Threadneedle
Opportunity
Investment Funds
ICVC

UK Social Bond Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die ernaar streven
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, door te
beleggen in obligaties die
geacht worden een positieve
maatschappelijke impact te
hebben. Daarnaast dienen
beleggers in het fonds in staat
te zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Hoe kan ik in het fonds beleggen?
(Uitkeringsstrategie)
Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Dit fonds is niet geschikt voor
(negatieve doelmarkt)
Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Pensions

Adventurous Pathway Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Pensions

Asia Equity Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Pensions

Balanced Pathway Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
uiteenlopende activaklassen. Deze spreiding resulteert in de regel in
een lager risicoprofiel dan wanneer er uitsluitend in aandelen zou
worden belegd.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Pensions

Cautious Pathway Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste drie
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
uiteenlopende activaklassen. Deze spreiding resulteert in de regel in
een lager risicoprofiel dan wanneer er uitsluitend in aandelen zou
worden belegd.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Pensions

Corporate Bond Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste drie jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Pensions

European Equity Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Pensions

Global Select Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Doelen en behoeften

Vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie

Paraplufonds

Fonds

Type belegger en bijbehorende kennis en ervaring

Threadneedle
Pensions

Index-Linked Bond Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Hoe kan ik in het fonds beleggen?
(Uitkeringsstrategie)
Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Dit fonds is niet geschikt voor
(negatieve doelmarkt)
Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Pensions

Japanese Equity Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Pensions

Multi Asset Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar een
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
potentieel rendement dat
hoger ligt dan dat van
contanten en die in staat zijn
ten minste vijf jaar belegd te
blijven.
Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
uiteenlopende activaklassen. Deze spreiding resulteert in de regel in
een lager risicoprofiel dan wanneer er uitsluitend in aandelen zou
worden belegd.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Pensions

North American Equity Fund

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Pensions

Property Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt
rechtstreeks in commercieel vastgoed in het Verenigd Koninkrijk,
waarvan de prijzen in de regel sterker fluctueren dan die van andere
activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
inkomsten uit de verhuur en de prijsschommelingen van panden.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Pensions

Sterling Fund

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
geldmarkteffecten, die in de regel een lager risicoprofiel hebben dan
aandelen en vastrentende effecten.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Pensions

UK Bond Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en een hoge mate
van kapitaalbehoud, en in staat
zijn ten minste één jaar belegd
te blijven.
Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste drie jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Pensions

UK Equity Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Doelen en behoeften

Vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie

Paraplufonds

Fonds

Type belegger en bijbehorende kennis en ervaring

Threadneedle
Pensions

UK Equity High Alpha Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Hoe kan ik in het fonds beleggen?
(Uitkeringsstrategie)
Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Dit fonds is niet geschikt voor
(negatieve doelmarkt)
Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

Emerging Market Local Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

American Extended Alpha Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt
rechtstreeks en via derivaten in aandelen, waarvan de koers in de regel
sterker fluctueert dan die van andere activaklassen aangezien
beleggers rechtstreeks meedelen in de winsten en verliezen van het
onderliggende bedrijf. Het fonds maakt ook gebruik van derivaten voor
short selling (een baissetransactie bedoeld om winst te behalen uit
koersdalingen).

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

China Opportunities Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

Global Emerging Markets Equity Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

Global Equity Income Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en potentiële
kapitaalgroei en die in staat zijn
ten minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

Global Extended Alpha Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt
rechtstreeks en via derivaten in aandelen, waarvan de koers in de regel
sterker fluctueert dan die van andere activaklassen aangezien
beleggers rechtstreeks meedelen in de winsten en verliezen van het
onderliggende bedrijf. Het fonds maakt ook gebruik van derivaten voor
short selling (een baissetransactie bedoeld om winst te behalen uit
koersdalingen).

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Doelen en behoeften

Vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie

Paraplufonds

Fonds

Type belegger en bijbehorende kennis en ervaring

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

Global Focus Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Hoe kan ik in het fonds beleggen?
(Uitkeringsstrategie)
Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Dit fonds is niet geschikt voor
(negatieve doelmarkt)
Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

Pan European Focus Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

Sterling Medium and Long-Dated
Corporate Bond Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

Sterling Short-Dated Corporate Bond
Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

UK Absolute Alpha Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar een
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
potentieel rendement dat
hoger ligt dan dat van
contanten en die in staat zijn
ten minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt
rechtstreeks en via derivaten in aandelen, waarvan de koers in de regel
sterker fluctueert dan die van andere activaklassen aangezien
beleggers rechtstreeks meedelen in de winsten en verliezen van het
onderliggende bedrijf. Het fonds maakt ook gebruik van derivaten voor
short selling (een baissetransactie bedoeld om winst te behalen uit
koersdalingen).

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

UK Equity Alpha Income Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en potentiële
kapitaalgroei en die in staat zijn
ten minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

UK Extended Alpha Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt
rechtstreeks en via derivaten in aandelen, waarvan de koers in de regel
sterker fluctueert dan die van andere activaklassen aangezien
beleggers rechtstreeks meedelen in de winsten en verliezen van het
onderliggende bedrijf. Het fonds maakt ook gebruik van derivaten voor
short selling (een baissetransactie bedoeld om winst te behalen uit
koersdalingen).

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Doelen en behoeften

Vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie

Paraplufonds

Fonds

Type belegger en bijbehorende kennis en ervaring

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

UK Fixed Interest Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Hoe kan ik in het fonds beleggen?
(Uitkeringsstrategie)
Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Dit fonds is niet geschikt voor
(negatieve doelmarkt)
Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

UK Index Linked Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten, met uitzicht op
enige kapitaalgroei, en die in
staat zijn ten minste vijf jaar
belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
vastrentende effecten, waarvan het risicoprofiel in de regel hoger is
dan dat van geldmarkteffecten, vanwege de hogere bedrijfsspecifieke
krediet- en renterisico's, maar lager dan dat van aandelen.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

UK Mid 250 Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en in staat zijn ten
minste vijf jaar belegd te
blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

UK Sustainable Equity Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
kapitaalgroei en enige
inkomsten door te beleggen in
bedrijven die positief zijn
blootgesteld aan duurzame
thema's en in bedrijven die
goed of steeds beter scoren op
milieu, maatschappij en
governance (ESG-factoren).
Daarnaast dienen beleggers in
het fonds in staat te zijn ten
minste vijf jaar belegd te blijven

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle
Specialist
Investment Funds
ICVC

US Equity Income Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en ervaring op het gebied van fondsbeleggen.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt in
aandelen, waarvan de koers in de regel sterker fluctueert dan die van
andere activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
winsten en verliezen van het onderliggende bedrijf.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle UK
Property
Authorised
Investment Fund

Threadneedle UK Property Authorised
Investment Fund

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt
rechtstreeks in commercieel vastgoed in het Verenigd Koninkrijk,
waarvan de prijzen in de regel sterker fluctueren dan die van andere
activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
inkomsten uit de verhuur en de prijsschommelingen van panden.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Threadneedle UK
Property
Authorised Trust

Threadneedle UK Property Authorised
Trust

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten, professionele beleggers Het fonds is ontworpen voor
en in aanmerking komende tegenpartijen met de nodige basiskennis en - beleggers die streven naar
ervaring op het gebied van fondsbeleggen.
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt
rechtstreeks in commercieel vastgoed in het Verenigd Koninkrijk,
waarvan de prijzen in de regel sterker fluctueren dan die van andere
activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
inkomsten uit de verhuur en de prijsschommelingen van panden.

Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen. Dat betekent dat het zowel
op advies als uit eigen beweging aangekocht
kan worden.

Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden

Doelen en behoeften

Vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie

Paraplufonds

Fonds

Threadneedle UK
Threadneedle UK Property Unit Trust
Property Unit Trust (Jersey)
(Jersey)

Type belegger en bijbehorende kennis en ervaring

Doelen en behoeften

Vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie

Dit fonds is bedoeld voor particuliere cliënten met financiële
(basis)kennis, professionele beleggers en in aanmerking komende
tegenpartijen, waarmee bedoeld wordt dat ze hoogstwaarschijnlijk enige
basiskennis en -ervaring op het gebied van fondsbeleggen hebben.

Het fonds is ontworpen voor
beleggers die streven naar
inkomsten en kapitaalgroei en
die in staat zijn ten minste vijf
jaar belegd te blijven.

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie, hetgeen betekent dat de
belegger zijn inleg volledig kan kwijtraken. Het fonds belegt
rechtstreeks in commercieel vastgoed in het Verenigd Koninkrijk,
waarvan de prijzen in de regel sterker fluctueren dan die van andere
activaklassen aangezien beleggers rechtstreeks meedelen in de
inkomsten uit de verhuur en de prijsschommelingen van panden.

Hoe kan ik in het fonds beleggen?
(Uitkeringsstrategie)
Het fonds is geschikt voor alle
distributiekanalen, indien nodig na toetsing van
de geschiktheid ervan. Dat betekent dat het
zowel op advies als uit eigen beweging
aangekocht kan worden.

Dit fonds is niet geschikt voor
(negatieve doelmarkt)
Koop dit fonds niet aan indien:
• u ervan verzekerd wil zijn dat uw
kapitaal behouden blijft; of
• u niet bereid of in staat bent enig risico
op verlies te aanvaarden
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