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L.S. 
De beheerder van het AEAM Global Sustainable Real Estate Fund (“het Fonds), AEGON Investment 
Management B.V., heeft besloten een aanpassing door te voeren in de Fund Specifications van het Fonds. 
 
De reden van de aanpassing in de Fund Specifications is een verdere onderlinge afstemming van het interne 
duurzaamheidsscreeningsproces van Aegon Asset Management. 
 
De aanpassingen zijn:  
 

1. Voor het Fonds was een interne nummering van categorieën van de product- en praktijkscore 
opgenomen van 1 (slechtst) tot en met 5 (beste). Deze nummering gaan wij omzetten in 5 (slechtst) 
tot en met 1 (beste).  

2. Een vereenvoudiging van de benodigde interne categorienummering waarmee een onderneming als 
voldoende duurzaam kan worden aangemerkt voor het Fonds. In de Fund Specifications van het Fonds 
stond dat productscores en praktijkscores voor ondernemingen elkaar konden compenseren, behalve 
voor bedrijven met de laagste praktijkscores. Wij hebben dit vereenvoudigd en classificeren nu 
ondernemingen die op beide aspecten, product en praktijk, in de top drie ESG-categorieën scoren als 
voldoende duurzaam voor het fonds.  

 
Als gevolg van de wijzigingen passen wij de volgende zin in de Fund Specifications aan: 
 
De zin was:  
Doelstelling is dat ten minste 90% van de portefeuille zal bestaan uit beleggingen in de bovenste 3 ESG-
categorieën in beide aspecten, product of praktijk, of waarbij de scores samen een 6 bedragen met 
uitzondering van bedrijven die 1 scoren in de praktijk. 
 
De zin wordt: 
Doelstelling is dat ten minste 90% van de portefeuille zal bestaan uit beleggingen in de bovenste 3 ESG-
categorieën in beide aspecten, product of praktijk. 
 
Naast bovengenoemde wijzigingen verduidelijken wij in het prospectus ook dat voor het wereldwijde 
beleggingsuniversum rekening wordt gehouden met regionale verschillen. Wij wijzigen de volgende zin in de 
Fund Specifications van het Fonds. 
 
De zin was:   
Het beleggingsuniversum wordt gescreend op de bijdrage die bedrijven leveren aan duurzaamheid 
(productscore) en de manier waarop ze hun activiteiten uitoefenen (praktijkscore), wat resulteert in een 5-tier 
ESG-classificatiesysteem voor elk aspect. 
 
De zin wordt: 
Het beleggingsuniversum wordt gescreend op de bijdrage die bedrijven leveren aan duurzaamheid 
(productscore) en de manier waarop ze hun activiteiten uitoefenen (praktijkscore), wat resulteert in een 5-tier 
ESG-classificatiesysteem, aangepast per regio, voor elk aspect. 
 
Deze wijzigingen treden in werking per 31 december 2021. 
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Disclaimer 
Aegon Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten als een vergunninghoudende fondsbeheerder. Op 
basis van haar fondsbeheervergunning is Aegon Investment Management B.V. tevens bevoegd tot het verlenen van individueel 
portefeuillebeheer en advisering. 

Deze informatie is met grote zorg samengesteld door Aegon Investment Management B.V. Hoewel wij altijd streven naar juistheid, 
volledigheid en juistheid van de informatie, kunnen onvolkomenheden door menselijke fouten of informatiesystemen optreden, waardoor 
gepresenteerde gegevens en berekeningen kunnen afwijken. Aan de verstrekte gegevens en berekeningen kunnen dan ook geen rechten 
worden ontleend. De verstrekte informatie is onder voorbehoud. De waarde van financiële instrumenten is afhankelijk van ontwikkelingen op 
financiële markten of (indien van toepassing) andere markten. 
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