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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. 

AEAM Global High Yield Fund (EUR) (Het “Fonds”) (NL0000685576), subfonds van AEGON Paraplufonds I. Dit Fonds wordt 
beheerd door Aegon Investment Management B.V., onderdeel van Aegon. 

Doelstelling en beleggingsbeleid 

Doelstelling: Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark. 

Beleggingsbeleid: Het Fonds belegt, direct of indirect, in hoogrenderende obligaties, gedenomineerd in Europese valuta en 

USD, uitgegeven door bedrijven en financiële instellingen over de hele wereld. Het beleggingsproces is gericht op 

waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van sectoren en individuele obligaties. 

De samengestelde benchmark van het fonds is: 70%: Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Hedged to Euro); 

30%: Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) 3% Issuer Cap Index ex Financials. 

Er wordt (deels) belegd in andere valuta dan de euro. Hierdoor bestaat een valutarisico. Het valutarisico wordt naar euro's 

afgedekt, waarbij een hedgeratio tussen de 95% en 105% wordt gehanteerd. Het Fonds keert geen dividend uit. De ontvangen 

inkomsten worden herbelegd.  

Overige informatie: 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. Het Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van 

plan zijn hun belegging binnen 3 jaar te verkopen. 

Risico- en opbrengstprofiel 

Lager risico / Potentieel lagere opbrengst            Hoger risico / Potentieel hogere opbrengst 

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. Obligaties zijn over het algemeen minder volatiel dan aandelen, echter het Fonds heeft een 
relatief hogere volatiliteit dan andere vastrentende beleggingen omdat het Fonds belegt in hoogrenderende obligaties die 
vergelijkbaar zijn met aandelen. Voor deze obligaties is het risico op faillissementen groter, daarom hebben deze fondsen 
binnen de vastrentende beleggingen een hogere volatiliteit. 

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit fonds, en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator: 
Kredietrisico:  Het risico dat de waarde van beleggingen in vastrentende waarden wordt beïnvloed door een positieve of 
negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de uitgevende instellingen. 
Liquiditeitsrisico:  Het risico van verliezen als gevolg van het niet tijdig tegen een redelijke prijs kunnen aankopen en of 
verkopen van een positie. 
Hefboomrisico:  Het hefboomrisico doet zich voor indien namens, of voor rekening en risico van, het Fonds geleend geld wordt 
belegd en kan leiden tot een hefboomeffect (hoe meer er wordt belegd hoe meer marktrisico er wordt gelopen). 

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico-overwegingen 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 
 

0,35%   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. 

http://www.aegon.nl/
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Eenmalige kosten die in rekening worden gebracht voordat of nadat u heeft belegd 

Uitstapkosten  0,35%   De getoonde instap- en uitstapkosten (ook wel op- en afslagen genoemd) zijn 
maximum percentages.  

 

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

Lopende kosten 0,56%  Het bedrag voor de lopende kosten (OCF) is gebaseerd op de kosten voor het 
jaar eindigend op 31 december 2020. 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 onttrokken 

Prestatievergoeding    Geen 

Voor meer informatie over kosten verwijzen wij u naar het Prospectus. 

In het verleden behaalde resultaten 

  
Het Fonds is opgericht per 1-4-2005.  

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 EUR. 

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. 

Het Fonds is geregistreerd in Nederland en staat onder toezicht van de AFM.  
Aegon Investment Management B.V. heeft een vergunning in Nederland en staat onder toezicht van de AFM.  
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 1-10-2021. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 4,1% 18,1% 8,9% 4,7% -2,8% 12,3% 4,8% -4,1% 11,0% 3,1%

Benchmark 3,7% 17,1% 6,9% 3,5% -2,8% 12,6% 5,3% -4,5% 10,9% 4,4%
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