
 

Aanpassing van het prospectus van de AEGON Funds  
 

Per 22 juni 2022 heeft Aegon Investment Management B.V. (hierna: de Beheerder), in haar 

hoedanigheid van beheerder van de AEGON Funds (hierna: de Fondsen), het prospectus aangepast 

met de Voorwaarden van Beheer en Bewaring en de Fund Specificaties van de Fondsen (hierna: het 

“Prospectus”). Het geactualiseerde Prospectus is beschikbaar op de website: 

https://www.aegonam.com/netherlands/fund-overview/   

 

22 juni 2022 

 

I. Aanpassing van het AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income  

 

Per 22 juni 2022 zal het volgende fonds worden aangepast:  

 

− AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income 

 

Het AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income krijgt de mogelijkheid om te gaan beleggen in 3 nieuwe 

pools, te weten; de Aegon Emerging Markets Debt Hedging Pool, de Aegon European High Yield Bond Hedging 

Pool en de Aegon US High Yield Bond Hedging Pool.  

 

Als gevolg hiervan wordt voor het bovengenoemde AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income de 

desbetreffende Fund Specificaties aangepast in het desbetreffende Prospectus.    

 

 

II. Verslaglegging en informatie van de Fondsen, de Beheerder en de Juridisch Eigenaar 

 

Hoofdstuk 8 (Verslaglegging en overige informatie) en Hoofdstuk 11 (Overige gegevens) van het Prospectus 
zijn aangepast om te verduidelijken welke informatie door de Beheerder wordt bekend gemaakt met betrekking 
tot de Fondsen, de Beheerder en de Juridisch Eigenaar, alsmede de wijze en de frequentie van de 
informatieverstrekking.   

 

 

III. Overige aanpassingen  
 

In de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de Aegon Basisfondsen en de Aegon Pools is de term 

"Bewaarder" vervangen voor de term "Custodian" om een duidelijk onderscheid te maken met de term 

bewaarder in de zin van een "Depositary" zoals bedoeld in de Alternative Investment Fund Managers Directive 

(AIFMD). Op enkele plekken in het Prospectus is de term "Bewaarder" ook gecorrigeerd en vervangen met 

“Juridisch Eigenaar” (Aegon Custody B.V.) of verwijderd nu de rol van Aegon Custody B.V. met de 

inwerkingtreding van de AIFMD is gewijzigd en er sindsdien niet meer gerefereerd moet worden naar Aegon 

Custody als “Bewaarder”. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, 

neem dan gerust contact op met uw accountmanager voor meer informatie. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Aegon Investment Management B.V. 

 

https://www.aegonam.com/netherlands/fund-overview/

