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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 Garantie Click 90 Fonds II (NL0009538776)
Dit Fonds wordt beheerd door AEGON Investment Management B.V., onderdeel van AEGON.
Doelstelling en beleggingsbeleid
Het Fonds belegt, direct of indirect, in obligaties, deposito’s en/of onderhandse leningen om een garantiewaarde
te kunnen bieden. Daarnaast belegt het Fonds in call opties op de EURO STOXX50 Index® voor het gedeeltelijk
meeprofiteren van de eventuele stijgingen van de EURO STOXX50 Index®. De hoogte van de garantiewaarde
bedraagt tenminste 90% van het fondsvermogen op 5 augustus 2010. Op de laatste beursdag van elk kwartaal
wordt de hoogte van de garantiewaarde opnieuw vastgesteld op 90% van het dan geldende fondsvermogen.
Hierbij geldt als voorwaarde dat de nieuwe garantiewaarde niet lager kan zijn dan de vorige garantiewaarde. De
nieuw vastgestelde garantiewaarde gaat in op de eerste beursdag van het kwartaal volgend op de dag van
vaststelling. Het Fonds belegt onder andere in de volgende niet limitatieve lijst van instrumenten: derivaten,
liquide middelen.
Het Fonds heeft als doelstelling waardeontwikkeling te behalen met een beperkt neerwaarts risico door een van
kracht zijnde garantiewaarde. De benchmark van het Fonds is: voor dit fonds geldt geen benchmark.
Het Fonds belegt enkel in euro gedenomineerde waarden. Hierdoor is er geen valutarisico.
Het Fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.
Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden.
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 4. Dit Fonds heeft een garantiewaarde. Dit Fonds belegt voor een zeer groot
gedeelte in deposito's en voor een klein gedeelte in opties op de Dow Jones Euro Stoxx 50 index waardoor de
volatiliteit beperkt is.
Het volgende risico is van essentieel belang voor dit fonds, en wordt niet (voldoende) weergegeven door de
indicator:

Liquiditeitsrisico: Het risico dat een bepaalde positie niet makkelijk verhandelbaar is, waardoor het niet snel
genoeg gekocht of verkocht kan worden om een verlies te voorkomen of minimaliseren.
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

Uitstapkosten

0,5% 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.
0,5% De getoonde instap- en uitstapkosten (ook wel op- en afslagen
genoemd) zijn maximum percentages. De huidige instapkosten
bedragen 0.05%. De huidige uitstapkosten bedragen 0.05%.
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Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten

0,19%

Het bedrag voor de lopende kosten (OCF) is gebaseerd op de kosten
voor het jaar eindigend op 31 december 2016. 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 5 augustus
2010.
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.

Citi International Plc is de bewaarder van het Fonds.
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