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Geachte belegger, 

Wijzigingen in uw Threadneedle-belegging  

Wij schrijven u als aandeelhouder in een of meer fondsen van Threadneedle Investment Funds ICVC om u te 
informeren over het nieuwe beleid voor uitgestelde terugkoop dat vanaf 1 augustus 2014 in werking treedt. 

Wat is het nieuwe beleid? 

Het nieuwe beleid heeft betrekking op terugkopen van een fonds (dus de verkoop van aandelen in een fonds 
door de aandeelhouder). Het beleid houdt in dat wanneer Threadneedle verzoeken ontvangt om meer dan 
10% van de aandelen van haar fondsen terug te kopen, wij ervoor kunnen kiezen de terugkoop van het fonds 
in kwestie uit te stellen tot het volgende waarderingstijdstip. Hierdoor is het mogelijk voldoende activa in het 
fonds te verkopen, zodat we op gepaste wijze kunnen voldoen aan de terugkoopverzoeken van onze cliënten. 

Hoe werkt het? 

Het terugkoopbeleid dient als voorzorg en maakt deel uit van Threadneedles bredere 
liquiditeitsbeheerprogramma in haar ICVC-fondsen. Op het moment dat er veel wordt teruggekocht, is het 
belangrijk dat we de belangen van aandeelhouders in de fondsen efficiënt kunnen beschermen. Het invoeren 
van het beleid voor uitgestelde terugkoop stelt Threadneedle, als authorised corporate director (“ACD”), in 
staat alle terugkopen van een fonds op om het even welk waarderingstijdstip uit te stellen tot het volgende 



waarderingstijdstip indien de terugkoopverzoeken meer bedragen dan 10% van de waarde van het 
betreffende fonds. Hierdoor kunnen we de verkoop van de beleggingen van een fonds eenvoudiger 
afstemmen op het niveau van de ontvangen terugkopen, en dit zou ook de impact van verwatering 
(handelskosten) op het betreffende fonds en haar aandeelhouders moeten verminderen. Nadere informatie 
over de procedures voor de toepassing van het beleid is uiteengezet in het prospectus.  

Op welke fondsen heeft dit betrekking? 

De wijzigingen hebben betrekking op de volgende fondsen: 
American Fund 
American Select Fund 
American Smaller Companies Fund (US) 
Asia Fund 
Dollar Bond Fund  
Emerging Market Bond Fund 
European Bond Fund  
European Corporate Bond Fund  
European Fund  
European High Yield Bond Fund  
European Select Fund  
European Smaller Companies Fund  
Global Bond Fund  
Global Select Fund 
High Yield Bond Fund  
Japan Fund  

Latin America Fund  
Monthly Extra Income Fund  
Pan European Smaller Companies Fund  
Pan European Fund 
Sterling Bond Fund 
Strategic Bond Fund  
Sterling Fund  
UK Corporate Bond Fund  
UK Equity Income Fund 
UK Fund  
UK Growth and Income Fund  
UK Institutional Fund  
UK Monthly Income Fund 
UK Overseas Earnings Fund  
UK Smaller Companies Fund  
UK Select Fund  

Dient u actie te ondernemen? 

U hoeft geen actie te ondernemen inzake deze aanpassing in het beleggingsbeleid van het Fonds. 
Threadneedle kan geen beleggings- of belastingadvies aanbieden, maar als u vragen hebt over uw 
beleggingen, raadpleeg dan uw financieel adviseur. Indien u vragen hebt over de inhoud van deze brief of de 
wijzigingen, raadpleegt u dan uw gebruikelijke contactpersoon bij Threadneedle.  

Met vriendelijke groet, 

 

Campbell Fleming 
Chief Executive Officer 
Voor en namens 
Threadneedle Investment Services Limited  

(als Authorised Corporate Director van Threadneedle Investment Funds ICVC) 
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