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Cliëntnummer: [ <Client> ] 
 

Geachte belegger, 
 
Wijzigingen in ons fondsenaanbod – geen actie vereist 
 
Aangezien u in een of meer van de onderstaande fondsen ("Overnemende Fondsen") belegt, delen 
wij u mee dat de omvang van uw fonds zal toenemen doordat er op 12 mei 2017 nieuwe activa aan 
zullen worden toegevoegd. Deze nieuwe activa worden overgebracht van gelijkaardige fondsen in 
ons aanbod ("Over te nemen Fondsen") en zijn het resultaat van een stemming onder de 
aandeelhouders van de Over te nemen Fondsen om beide assortimenten van fondsen te fuseren. 
 
Het overnemen van activa uit de Over te nemen Fondsen is in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Overnemende Fondsen en heeft geen gevolgen voor uw belegging of de 
aandelen die u in bezit hebt. 
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Wat verandert er? 
Na een analyse van ons fondsenaanbod hebben we vastgesteld dat er fondsen zijn die elkaar 
gedeeltelijk overlappen. Daarom hebben we besloten de activa van op gelijkaardige wijze beheerde 
Threadneedle-fondsen over te brengen naar bovenstaande fondsen door middel van een fusie. 
 
Beleggers in de Over te nemen Fondsen, die over het voorstel moesten stemmen, hebben met de 
fusie ingestemd. De stemming vond plaats op 12 april 2017. 
 
Hoewel er door deze overdracht van activa naar de Overnemende Fondsen voor uw beleggingen in 
de Fonds(en) niets verandert, moeten wij u volgens de regels van de Britse toezichthouder FCA 
hierover informeren. 
 
Waarom worden deze wijzigingen aangebracht? 
Wij doen dit omdat beide assortimenten van fondsen op een gelijkaardige manier worden beheerd 
en we ons fondsenaanbod willen vereenvoudigen. We zijn ervan overtuigd dat de wijzigingen in het 
belang van de beleggers zijn, omdat een groter aantal activa de totale kosten voor de fondsen over 
het algemeen kunnen verlagen. 

 

 

Gelieve eventuele reacties te sturen naar: 

Columbia Threadneedle Investments 

PO Box 10033 

Chelmsford 

Essex 

CM99 2AL 

Verenigd Koninkrijk 

Tel: 0800 953 0134* 

+44 1268 444 321* 

Fax: 0845 113 0274 

+44 1268 441 520 

 

columbiathreadneedle.com 
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Meer informatie vindt u op onze website columbiathreadneedle.com/changes. 
 
Columbia Threadneedle Investments zal alle administratieve kosten in verband met de wijzigingen 
op zich nemen. 
 
Zijn er gevolgen voor mijn belegging? 
Nee, er zijn geen gevolgen voor uw belegging en de aandelen die u aanhoudt zullen niet veranderen. 
 
Wat moet ik zelf doen? 
U hoeft in verband met deze wijzigingen niets te doen. Als u echter niet akkoord gaat met deze 
wijzigingen, kunt u uw belegging kosteloos overbrengen naar een van onze andere fondsen of 
omzetten in contanten. 
 
Wanneer zullen de wijzigingen plaatsvinden? 
De fusies zullen plaatsvinden op 12 mei 2017. 
 
Waar kan ik meer informatie vinden? 
Voor nadere informatie en een vraag-en-antwoordlijst kunt u onze webpagina 
columbiathreadneedle.com/changes raadplegen. 
 
Als u nog andere vragen hebt over de wijzigingen, kunt u van buiten het Verenigd Koninkrijk contact 
met ons opnemen via +352 46 40 10 7020 of een financieel adviseur raadplegen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Gary Collins 
Co-Head of Distribution EMEA-zone 
Columbia Threadneedle Investments 
 
*Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen. 
 


