Aanpassingen Prospectussen AEGON, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds
Per 3 april 2017

De beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 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, de AEAM Funds en de
Aegon Paraplu 1 Funds. De aangepaste Prospectussen worden per 3 april 2017 op www.aegon.nl gepubliceerd.
Hieronder zijn de aanpassingen beschreven.

Aanpassing omschrijving service fee AEGON Hypotheken Fonds
Voor het AEGON Hypotheken Fonds wijzigt de omschrijving van de service fee. In onderstaande tabel is de wijziging
beschreven.
Wijziging
Oude tekst Fundspecificaties

Nieuwe tekst Fundspecificaties

De Beheerder brengt een service fee in rekening bij
het Fonds. Over de eerste € 500 miljoen van het
fondsvermogen geldt een service fee van 0,03% per
jaar. Over het fondsvermogen tussen € 500 miljoen en
€ 1,5 miljard geldt een service fee van 0,025% per jaar.
Over het fondsvermogen boven € 1,5 miljard geldt een
service fee 0,02% per jaar. Daarnaast betaalt het
Fonds een service fee voor het beheer van de
hypothekenportefeuille aan AEGON Levensverzekering
N.V. van 0,10% per jaar.

De Beheerder brengt een service fee in rekening bij
het Fonds. Over de eerste € 500 miljoen van het
fondsvermogen geldt een service fee van 0,03% per
jaar. Over het fondsvermogen tussen € 500 miljoen en
€ 1,5 miljard geldt een service fee van 0,025% per jaar.
Over het fondsvermogen boven € 1,5 miljard geldt een
service fee 0,02% per jaar. Daarnaast betaalt het
Fonds een servicing fee voor het beheer van de
hypothekenportefeuille aan AEGON Levensverzekering
N.V. van 0,10% per jaar.

Aanpassing omschrijving beleggingsbeleid AeAM Government Related Investment Fund
Voor het AeAM Government Related Investment Fund wijzigt de omschrijving van het beleggingsbeleid. In
onderstaande tabel is de wijziging beschreven.
Wijziging
Oude tekst Fundspecificaties

Nieuwe tekst Fundspecificaties

Het Fonds belegt, direct of indirect, in minder liquide
leningen welke gegarandeerd worden door of gelieerd
zijn aan nationale of regionale overheden uit EU en/of
OECD landen, alsmede internationale instellingen
zoals supranationale organisaties en agentschappen.

Het Fonds belegt, direct of indirect, in minder liquide
leningen welke gegarandeerd worden door of gelieerd
zijn aan nationale of lagere overheden uit EU en/of
OECD landen, alsmede internationale instellingen
zoals supranationale organisaties en agentschappen.

Aanpassing omschrijving beleggingsuniversum AeAM Government Related Investment Fund
Voor het AeAM Government Related Investment Fund wijzigt de omschrijving van het beleggingsuniversum. In
onderstaande tabel is de wijziging beschreven.
Wijziging
Oude tekst Fundspecificaties

Nieuwe tekst Fundspecificaties

Het Fonds kan beleggen in staatsobligaties uit EU
en/of OECD landen, inflatie-linked obligaties, private
leningen en liquide middelen. Voor alle leningen in de
portefeuille geldt dat deze gegarandeerd worden door
of gelieerd zijn aan nationale of regionale overheden
uit EU en/of OECD landen, alsmede internationale
instellingen zoals supranationale organisaties en
agentschappen.

Het Fonds kan beleggen in staatsobligaties uit EU
en/of OECD landen, inflatie-linked obligaties, private
leningen en liquide middelen. Voor alle leningen in de
portefeuille geldt dat deze gegarandeerd worden door
of gelieerd zijn aan nationale of lagere overheden uit
EU en/of OECD landen, alsmede internationale
instellingen zoals supranationale organisaties en
agentschappen.

Aanpassing omschrijving beleggingsuniversum vastgoed en aandelen fondsen
Voor de vastgoed fondsen en de aandelen fondsen wijzigt de omschrijving van het beleggingsuniversum. Dit betreft de
volgende fondsen: AEAM Global Real Estate Fund, Aegon Vastgoed Fund Internationaal, AeAM World Equity Fund
(EUR), AeAM World Equity Index Fund (EUR), AEGON Dutch Equity Index Fund, AEGON Equity Europe Fund, AEGON
Equity Fund, AEGON Europa Index Aandelen Fonds, AEGON Wereld Index Aandelen Fonds, AEGON World Equity Fund,
AEGON World Equity Fund (EUR), AEGON World Equity Index Fund (EUR), AEGON Equity Emerging Markets Index Fund,
AEGON Diversified Equity Fund en AEGON Diversified Equity Fund II. In onderstaande tabel is de wijziging beschreven.
Wijziging
Oude tekst Fundspecificaties

Nieuwe tekst Fundspecificaties

Zie betreffende fonds.

Aan de opsomming van toegestane afgeleide
instrumenten (derivaten) wordt "rights" toevoegen

Aanpassing omschrijving beleggingsuniversum grondstoffen fondsen
Voor de grondstoffen fondsen wijzigt de omschrijving van het beleggingsuniversum. Dit betreft de volgende fondsen:
AEAM Global Commodity Fund (EUR), AEGON Global Commodity Fund en AEGON Global Commodity Fund (EUR). In
onderstaande tabel is de wijziging beschreven.
Wijziging
Oude tekst Fundspecificaties

Nieuwe tekst Fundspecificaties

Zie betreffende fonds.

Aan de opsomming van toegestane afgeleide
instrumenten (derivaten) wordt "currency options"
toevoegen

Aanpassing leverage restrictie AEGON Global TAA+ Fund
Voor het AEGON Global TAA+ Fund wijzigt de leverage restrictie. In onderstaande tabel is de wijziging beschreven.
Wijziging
Oude tekst Fundspecificaties

Nieuwe tekst Fundspecificaties

De toegestane leverage, ofwel de exposure die volgt uit De toegestane leverage, ofwel de exposure die volgt uit
het aangaan van contracten in afgeleide financiële
het aangaan van contracten in afgeleide financiële
instrumenten (conform methode op basis van gedane instrumenten (conform methode op basis van gedane
toezeggingen), bedraagt maximaal 3000% van het
toezeggingen), bedraagt maximaal 15000% van het
fondsvermogen. Van deze instrumenten (derivaten)
fondsvermogen. Van deze instrumenten (derivaten)
wordt alleen gebruik gemaakt indien dit aansluit op het wordt alleen gebruik gemaakt indien dit aansluit op het
realiseren van de Fondsdoelstelling, ter afdekking van realiseren van de Fondsdoelstelling, ter afdekking van
risico’s en/of voor efficiënt portefeuillebeheer.
risico’s en/of voor efficiënt portefeuillebeheer.

Aanpassing toe- en uittredingsbeleid AEGON Diversified Equity Fund en AEGON Liability Matching Fund
Voor het AEGON Diversified Equity Fund en AEGON Liability Matching Fund wijzigt het toe- en uittredingsbeleid. In
onderstaande tabel is de wijziging beschreven.
Wijziging
Oude tekst Fundspecificaties

Nieuwe tekst Fundspecificaties

Maandelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de
intrinsieke waarde per participatie van het Fonds
waarbij respectievelijk een op- of afslag in rekening
wordt gebracht.

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.

Aanpassing omschrijving leverage restrictie alle beleggingsfondsen
Voor alle AEGON en AEAM beleggingsfondsen wijzigt de omschrijving van de leverage restrictie. In onderstaande tabel
is de wijziging beschreven.
Wijziging
Oude tekst Fundspecificaties

Nieuwe tekst Fundspecificaties

De toegestane leverage, ofwel de exposure die volgt
uit het aangaan van contracten in afgeleide financiële
instrumenten (conform methode op basis van gedane
toezeggingen), bedraagt maximaal <XX%> van het
fondsvermogen.

De toegestane leverage, ofwel de exposure die volgt uit
het gebruik maken van de toegestane kredietruimte
en/of het aangaan van contracten in afgeleide
financiële instrumenten (conform methode op basis
van gedane toezeggingen), bedraagt maximaal <XX%>
van het fondsvermogen.

Erratum communicatie toe- en uittredingskosten AEAM en AEGON Core Eurozone Government Bond Index Funds
Op 31 augustus 2016 hebben wij participanten in de AEAM en AEGON Core Eurozone Government Bond Index Funds
per e-mail laten weten dat de toe- en uittredingskosten per 1 oktober 2016 werden aangepast van 0,02% naar 0,015%.
Deze kosten zijn echter per genoemde datum aangepast naar 0,01%. De toe- en uittredingskosten staan sinds
genoemde datum wel juist in het prospectus vermeld en zijn ook juist verwerkt bij uitgevoerde transacties. Uitsluitend
de communicatie in de e-mail is onjuist geweest. Onze excuses voor het ongemak.

Wijziging Artikel 9 Fondsvoorwaarden Aegon Funds
In de Fondsvoorwaarden van de Aegon Funds wijzigt artikel 9 Uitgifte van Participaties. In onderstaande tabel is de
wijziging beschreven.
Wijziging
Oude tekst Prospectus

Nieuwe tekst Prospectus

1.Uitgifte vindt plaats bij afzonderlijke overeenkomst
tussen de Beheerder en de toetredende Participant,
waarin de Fondsvoorwaarden van het Fonds van
toepassing worden verklaard. Onverminderd het
bepaalde in de vorige zin besluit de Beheerder tot
uitgifte van Participaties en kan hij daarbij nadere
voorwaarden voor uitgifte vaststellen.

1.Uitgifte vindt plaats bij afzonderlijke overeenkomst
tussen de Beheerder en de toetredende Participant,
waarin de Fondsvoorwaarden van het Fonds van
toepassing worden verklaard. Onverminderd het
bepaalde in de vorige zin besluit de Beheerder tot
uitgifte van Participaties en kan hij daarbij nadere
voorwaarden voor uitgifte vaststellen. Een Participant
kan toetreden op iedere Handelsdag. Vanaf die
betreffende Handelsdag komt deelname aan het
Fonds voor rekening en risico van de Participant en is
de Participant aansprakelijk jegens het Fonds tot het
maximum van zijn Toegezegde Bedrag.
NIEUW – TOEVOEGING
9. In het belang van de Participanten kan de uitgifte
van Participaties in het Fonds door de Beheerder
worden opgeschort indien, naar het uitsluitend
oordeel van de Beheerder, zich een bijzondere
omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt.
Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan zijn
een situatie waarbij in redelijkheid verwacht kan
worden dat voortzetting van de uitgifte van
Participaties in het Fonds tot gevolg kan hebben
dat de belangen van de meerderheid van de
zittende Participanten, of van één of meer
groepen Participanten, onevenredig geschaad
worden. Een dergelijke bijzondere omstandigheid
kan ook zijn dat, naar het uitsluitend oordeel van
de Beheerder, belegging door het Fonds van het
voor uitgifte van Participaties te ontvangen
bedrag, gelet op de daarbij van belang zijnde
marktomstandigheden, onverantwoord of
onmogelijk is.
10. In het geval bedoeld in lid 9 zal de Beheerder de
Participanten in het desbetreffende Fonds over
de opschorting informeren.

