Aanpassingen Prospectussen Aegon en AEAM Funds
Per 1 januari 2017

De beheerder van de Aegon Funds en de AEAM Funds, Aegon Investment Management B.V., voert een aantal
aanpassingen door in het Prospectus en de daarin opgenomen Fundspecificaties van een deel van haar
beleggingsfondsen. Het betreft fondsen welke deel uitmaken van de Aegon Funds en de AEAM Funds. De aangepaste
Prospectussen worden per 1 januari 2017 op www.aegon.nl gepubliceerd. Hieronder zijn de aanpassingen
beschreven.
Aanpassing fiscale status AEAM ABS Fund
Voor het AEAM ABS Fund wijzigt de fiscale status per 1 januari 2017. In onderstaande tabel is de wijziging beschreven.
Wijziging
Oude tekst Fundspecificaties

Nieuwe tekst Fundspecificaties

Het Fonds is een open fonds voor gemene rekening en
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en
dividendbelasting. Het Fonds opteert voor de status
van fiscale beleggingsinstelling in de zin van art. 28
Wet op de vennootschapsbelasting.

Het Fonds is een besloten fonds voor gemene rekening
en fiscaal transparant. Het Fonds is niet
belastingplichtig voor de Wet op de
vennootschapsbelasting en de Wet op de
dividendbelasting. Bezittingen, schulden, baten en
lasten van het Fonds worden rechtstreeks
toegerekend aan participanten.

Aanpassing dividendbeleid AEAM ABS Fund
Voor het AEAM ABS Fund wijzigt het dividendbeleid per 1 januari 2017. In onderstaande tabel is de wijziging
beschreven.
Wijziging
Oude tekst Fundspecificaties

Nieuwe tekst Fundspecificaties

De voor uitdeling beschikbare winst, indien deze
Het Fonds keert geen dividend uit. De ontvangen
toereikend is om uitgekeerd te worden, zal in de vorm inkomsten worden herbelegd.
van dividend jaarlijks door het Fonds worden
uitgekeerd aan haar participanten onder inhouding
van verschuldigde belasting.
Aanpassing omschrijving kaspositie AEGON Equity Emerging Markets Index Fund
Voor het AEGON Equity Emerging Markets Index Fund wijzigt de omschrijving van de kaspositie per 1 januari 2017. In
onderstaande tabel is de wijziging beschreven.
Wijziging
Oude tekst Fundspecificaties

Nieuwe tekst Fundspecificaties

De vrij beschikbare kaspositie moet liggen tussen -5%
en 5% van het fondsvermogen.

De vrij beschikbare kaspositie, zonder het deel van de
kaspositie dat is verbonden aan de futureposities van
het fonds, moet liggen tussen -5% en 5% van het
fondsvermogen.

Aanpassing fiscale status AEGON Tactical Interest Rate Overlay en AEAM Tactical Interest Rate Overlay
Voor de AEGON Tactical Interest Rate Overlay en AEAM Tactical Interest Rate Overlay wijzigt de fiscale status per 1
januari 2017. In onderstaande tabel is de wijziging beschreven.
Wijziging
Oude tekst Fundspecificaties

Nieuwe tekst Fundspecificaties

Het Fonds is een open fonds voor gemene rekening en
in beginsel belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Het
Fonds heeft de status van vrijgestelde
beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 6a Wet op
de Vennootschapsbelasting verkregen, waardoor het
fonds is vrijgesteld van de heffing van
vennootschapsbelasting en dividendbelasting.

Het Fonds is een besloten fonds voor gemene rekening
en fiscaal transparant. Het Fonds is niet
belastingplichtig voor de Wet op de
vennootschapsbelasting en de Wet op de
dividendbelasting. Bezittingen, schulden, baten en
lasten van het Fonds worden rechtstreeks
toegerekend aan participanten.

Aanpassing beheervergoeding AEAM Funds
Voor een aantal van de AEAM Funds wijzigt per 1 januari 2017 de beheervergoeding. In onderstaande tabel zijn de oude
en nieuwe vergoedingen van de betreffende fondsen weergegeven.
Wijziging
Fonds

Oude beheervergoeding

Nieuwe beheervergoeding

AEAM Core Eurozone Government Bond Fund

0,10%

0,17%

AEAM Core Eurozone Government Bond Index Fund

0,04%

0,07%

AEAM European Bond Fund

0,12%

0,17%

AEAM European Credit Fund

0,15%

0,19%

AEAM Global High Yield Fund (EUR)

0,40%

0,47%

AEAM Tactical Interest Rate Overlay

3,50%

4,00%

Met participanten die in deze fondsen beleggen zal door de accountmanager contact worden opgenomen om de
aanpassing te bespreken.

