Actualisatie prospectus en Informatie Memorandum van
beleggingsfondsen beheerd door AIM B.V.
Met ingang van 10 maart 2021, heeft Aegon Investment Management B.V. in haar hoedanigheid van beheerder van
onderstaande beleggingsfondsen, de prospectussen en informatie memorandums. The geactualiseerde
prospectussen en informatie memorandums zijn beschikbaar op de website:
https://www.aegonam.com/netherlands/fund-overview/.
De aanpassingen zijn doorgevoerd in de volgende fondsen:
AeAM Dutch Mortgage Fund
AeAM Dutch Mortgage Fund 2
AEAM Funds
Aegon Fondsen
Aegon Paraplufonds 1 fondsen
Aegon Achtergestelde Leningen Fonds
Verantwoord beleggen en Engagement
De paragraaf over Verantwoord beleggen en Engagement (actief eigenaarschap) is geactualiseerd en tevens is in deze
paragraaf de European regulation on sustainability related disclosures in the financial services sector (SFDR)
geïmplementeerd.
Gegevensbescherming
De paragraaf over Gegevensbescherming is in algemene zin geactualiseerd:
De Beheerder verwerkt client informatie, waaronder persoonsgegevens, en als onderdeel van een internationale
organisatie kan deze informatie ook gedeeld worden binnen de wereldwijde Aegon Asset Management groep (AAM
Groep). De Beheerder zal alleen persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden zoals omschreven in het privacy
statement (beschikbaar op de website). Het delen van persoonsgegevens zal plaatsvinden in lijn met alle toepasselijke
wet- en regelgeving onder strikte operationele controles en een robuust data beveiligingsbeleid die toegepast wordt
door de Beheerder. Indien persoonsgegevens worden gedeeld binnen de AAM Groep naar een land waar de lokale weten regelgeving niet een vergelijkbaar niveau van data bescherming biedt, zal de Beheerder maatregelen nemen zodat
de persoonsgegevens adequaat beschermd zijn, bijvoorbeeld door zgn. EU Standard Contractual Clauses met deze
partijen aan te gaan.
Voor meer informatie over hoe de Beheerder persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij u naar ons Privacy Statement
gepubliceerd op onze website: https: //www.aegonam.com/en/tertiary-navigation/privacy-statement-aim/. Deze zal
van tijd tot tijd gewijzigd worden
Overige wijzigingen
• De table met 5 jaars-rendementen is geactualiseerd;
• De Ongoing Charges Figure (OCF) is geactualiseerd;
• De beschrijving van het beleggingsbeleid van het AEGON Equity Europe Fund is verduidelijkt door aan teg even dat
hedgefund strategiën gebruikt kunnen worden door de Beheerder en dat het fonds kan beleggen in hedgefondsen
met verschillende beleggingsstrategieën.

