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AEGON Commodity ABS Pool 
 
1. Algemene gegevens 

 
1.1. Naam 

De naam van het fonds is AEGON Commodity ABS Pool (het “Fonds”). 
 

1.2. Oprichtingsdatum 
Het Fonds is opgericht per 09-12-2009. 
 

1.3. Voorwaarden van Beheer en Bewaring  
Op het Fonds zijn van toepassing de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Pools, op 2 mei 
2000 vastgesteld door AEGON Investment Management B.V. en AEGON Custody B.V., beide gevestigd te s 
Gravenhage en laatstelijk gewijzigd op 25 november 2008. 
 
 

2. Beleggingsbeleid  
Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in asset backed securities genoteerd in euro of omgezet 
naar euro, gespreid over verschillende issuers, onderpanden, sectoren en landen. Het Fonds belegt, direct of 

indirect, hoofdzakelijk in RMBS (Residential Mortgage Backed Securities), CMBS (Commercial Mortgage 
Backed Securities), Consumer Loans, Car Loans, Credit Card loans, Whole Business (herverpakking van 
bedrijven/bedrijfsonderdelen) en overige asset backed securities. Het beleggingsproces is gericht op 
waardetoevoeging door middel van een actief selectie-beleid van issuers, onderpanden, sectoren en landen. 
Het Fonds belegt, direct of indirect, niet in asset backed securities met hoofdzakelijk Nederlandse hypotheken 
als onderpand. Het behalen van een stabiele waardeontwikkeling. 

 
De benchmark van het Fonds is: voor dit fonds geldt geen benchmark.  
 
 
Zowel uit het oogpunt van risicobeheersing als potentieel ter verhoging van het rendement mag het Fonds, 
direct of indirect, gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten. Enkele voorbeelden hiervan zijn 

swaps, futures en opties. Indien er in de toekomst andere technieken, instrumenten en/of structuren in de 
financiële markten beschikbaar komen, en die door de Beheerder geschikt worden geoordeeld voor het 
realiseren van de doelstelling en/of het beleggingsbeleid van het Fonds, dan zal de Beheerder ten behoeve 
van het Fonds ook van dergelijke technieken, instrumenten en/of structuren gebruik kunnen maken. 
 
 

3. Kosten en vergoedingen 
 
3.1. Kosten in verband met toetreding tot de AEGON Commodity ABS Pool 

Op de vastgestelde dagwaarde (artikel 7 lid 1 van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Pools) 

komt ten laste van de toetredende participant en ten gunste van het Fondsvermogen van de AEGON 
Commodity ABS Pool een vergoeding ter compensatie voor de met uitgifte verbandhoudende kosten (opslag). 
Deze opslag wordt door de Beheerder vastgesteld en is 0,50% van de vastgestelde dagwaarde van de 
participatie.  
De exacte opslag is iedere Handelsdag opvraagbaar bij de Beheerder. 
 

3.2. Kosten in verband met uittreding uit de AEGON Commodity ABS Pool 
Op de vastgestelde dagwaarde (artikel 7 lid 1 van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Pools) 
komt ten laste van de uittredende participant en ten gunste van het Fondsvermogen van de AEGON 
Commodity ABS Pool een vergoeding ter compensatie voor de met verkrijging verbandhoudende kosten 
(afslag). Deze afslag wordt door de Beheerder vastgesteld en is 0,50% van de vastgestelde dagwaarde van 
de participatie.  
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De exacte afslag is iedere Handelsdag opvraagbaar bij de Beheerder. 
 

 
s Gravenhage, 01-11-2009 
 
AEGON Investment Management B.V. 
 
AEGON Custody B.V.

 


