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Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal.
De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de
risico’s van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken
kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

AEGON Diversified Bond Fund (NL0011540505), subfonds van AEGON Paraplufonds I.
Dit Fonds wordt beheerd door AEGON Investment Management B.V., onderdeel van AEGON.
Doelstelling en beleggingsbeleid
Het Fonds belegt (via onderliggende fondsen, AEGON Pools) in vastrentende waarden. Onder vastrentende
waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield
obligaties, emerging market debt, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder kan andere
beleggingscategorieën toewijzen, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement)
gewaarborgd zullen blijven. Het Fonds kan zodoende beleggen in nieuwe beleggingscategorieën, instrumenten,
technieken of structuren, die door de Beheerder geschikt worden geacht voor het realiseren van de doelstelling
en/of het beleggingsbeleid van het Fonds.
Het beleggingsbeleid is gericht op risicoreductie door middel van spreiding over en binnen
beleggingscategorieën. Het beleggingsbeleid is tevens gericht om een hoger totaal rendement te behalen dan
de benchmark. De samengestelde benchmark is opgebouwd uit de volgende indices met bijbehorende weging:
- categorie staatsobligaties: Merril Lynch Core Eurozone Government Bond Index (customized) (30%)
- categorie bedrijfsobligaties: Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index (40%)
- categorie Europese high yield bonds: Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) 3% Issuer Cap Index ex
Financials (3%)
- categorie Amerikaanse high yield bonds: Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Hedged to Euro) (7%)
- categorie emerging market debt: JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Hedged) (8%)
- categorie asset backed securities: Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index (12%)

Het Fonds maakt gebruik van actief asset allocatie beleid. Dit houdt in dat de allocatie over de
beleggingscategorieën niet vast staat. De Beheerder zal bij de allocatie het risicoprofiel afwegen ten opzichte
van het verwachte rendement. Zo kan het dus voorkomen dat bijvoorbeeld het percentage staatsobligaties
waarin wordt belegd het ene jaar flink hoger of lager is dan in andere jaren. Dit kan, omdat de
marktomstandigheden, en zodoende ook het verwachte rendement en risico, voor deze beleggingscategorie
wijzigt. Actief asset allocatie beleid kan alleen goed worden uitgevoerd indien er voldoende ruimte is om de
allocatie van beleggingscategorieën te bepalen en er bovendien ruimte is om nieuwe beleggingscategorieën toe
te voegen.
Een deel van de beleggingen is uitbesteed aan AEGON USA Investment Management LLC.
Het Fonds belegt onder andere in de volgende, niet limitatieve, lijst van instrumenten: staatsobligaties,
bedrijfsobligaties, asset backed securities, derivaten en liquide middelen.
In het Fonds wordt het valutabeleid van de onderliggende fondsen gevolgd. In de onderliggende fondsen
bestaat mogelijk een valutarisico. Afhankelijk van het beleid van het onderliggende fonds wordt het valutarisico
wel of niet afgedekt in het onderliggende fonds.
Het Fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.
Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde per participatie van het Fonds waarbij
respectievelijk een op- of afslag in rekening wordt gebracht.
Risico- en opbrengstprofiel

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, zijn geen betrouwbare
weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en
rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat
de belegging zonder risico is.
Dit Fonds valt in risicocategorie 3. Obligatiefondsen zijn over het algemeen minder volatiel dan
aandelenfondsen.
De volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit fonds, en worden niet (voldoende) weergegeven door de
indicator:



Kredietrisico: De waarde van beleggingen in vastrentende waarden wordt beïnvloed door een positieve of negatieve
ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de uitgevende instellingen.
Renterisico: Het risico dat de marktwaarde van een investering zal veranderen als gevolg van veranderingen in het
absolute niveau van de marktrente. Bij vastrentende producten heeft een verhoging van de marktrente doorgaans een
negatief effect op de marktwaarde.
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Hefboomrisico: Het hefboomrisico doet zich voor indien namens, of voor rekening en risico van, de fondsen geleend geld
wordt belegd en kan leiden tot een hefboomeffect (hoe meer er wordt belegd hoe meer marktrisico er wordt gelopen).
Het hefboomrisico kan ook voortvloeien uit het gebruik van derivaten.
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Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risicooverwegingen in het prospectus. Een uitgebreide beschrijving van de risico’s kunt u nalezen in het Prospectus
van het AEGON Paraplufonds I op www.aegon.nl.

Kosten
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van de exploitatie van het Fonds te betalen, inclusief de
marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die in rekening worden gebracht voordat of nadat u heeft belegd
Instapkosten

0,50%

Uitstapkosten

0,50%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat
het wordt belegd, dan wel voordat de opbrengsten van uw belegging worden
uitbetaald.
De getoonde instap- en uitstapkosten (ook wel op- en afslagen genoemd) zijn
maximum percentages. De huidige instapkosten bedragen 0,15%. De huidige
uitstapkosten bedragen 0,15%.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten

0,20%

Het bedrag voor de lopende kosten (OCF) is gebaseerd op de kosten voor het
jaar eindigend op 31 december 2017. Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren.
Het is exclusief prestatievergoedingen en portefeuilletransactiekosten, behalve
indien de instap/uitstapkosten betaald worden door het Fonds bij de aankoop of
verkoop van deelnemingen in een ander fonds. Voor fondsen die gedurende het
kalenderjaar zijn geïntroduceerd, zijn de doorlopende kosten geschat.

Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds worden ontrokken
Prestatievergoeding

Niet van toepassing.

Voor meer informatie over kosten verwijzen wij u naar hoofdstuk 8 “Kosten en vergoedingen” van het
Prospectus, verkrijgbaar via de website www.aegon.nl.
In het verleden behaalde resultaten
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In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de
performance over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met
instap- en uitstapkosten. De behaalde resultaten zijn berekend in Euro. Het Fonds is opgericht per 15 december
2015.
Praktische informatie

Het prospectus van het AEGON Paraplufonds I, halfjaarberichten en jaarverslagen zijn kosteloos
verkrijgbaar bij AEGON Bank en op www.aegon.nl. Op www.aegon.nl vindt u ook de meest actuele overige
informatie en koersen van het fonds.

AEGON Investment Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit
document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de
desbetreffende delen van het prospectus van het AEGON Paraplufonds I is.

De belastingwetgeving van de lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de
belegger.

Citibank Europe Plc is de bewaarder van het Fonds.
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