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Aandelenklassen P, I en Z: NN Global Emerging Markets Fund

Ondergetekende deelt mede dat het voornemen bestaat om het
beleggingsbeleid, kostenstructuur en de naam van bovengenoemd 
subfonds met ingang van 1 februari 2019 te optimaliseren.
 
De huidige beleggingsstrategie wordt gewijzigd naar een duurzame 
opkomende markten index strategie. Het subfonds zal hoofdzakelijk 
in bedrijven handelen die voldoen aan de door de beheerder gestelde 
duurzaamheidscriteria. 
 
Om de wijziging van de beleggingsstrategie weer te geven zal de 
naam van het subfonds  gewijzigd worden in NN Enhanced Index 
Sustainable Emerging Markets Equity Fund.
Tot slot wordt de kostenstructuur van aandelenklassen P en I 
zodanig gewijzigd dat in plaats van de managementvergoeding en 
(vaste) overige kosten een all-in fee in rekening wordt gebracht.
De all-in fee dient ter vergoeding van de management vergoeding 

 

 

alsmede reguliere en/of doorlopende kosten en zullen lager zijn dan 
de huidige opzet. 

Een besluit van ondergetekende tot wijziging van de voorwaarden dat 
niet afwijkt van dit voorstel zal niet separaat bekend worden gemaakt. 
De voorwaardenwijziging zal als onderdeel van het gewijzigde prospectus
op 1 februari 2019 op de website www.nnip.nl beschikbaar zijn.

Gedurende een periode van 1 maand vanaf heden hebben beleggers 
de mogelijkheid om onder de gebruikelijke voorwaarden uit genoemde 
aandelenklassen uit te treden. 

Deze informatie kunt u ook vinden op de website www.nnip.nl onder 
Fondsnieuws/Nieuws en mededelingen van de beheerder. 

De Autoriteit Financiële Markten is van dit voorstel op de hoogte gesteld.

 

Amsterdam/‘s-Gravenhage, 31 december 2018
De directie, tevens zijnde de beheerder  
NN Investment Partners B.V.
Schenkkade 65
2595 AS ’s-Gravenhage

Aanvullende toelichting

De kostenstructuur wijziging waar de advertentie naar refereert houdt het volgende in:

Kostenstructuur Tot 1 februari Vanaf 1 februari Tot 1 februari Vanaf 1 februari

Managementvergoeding 0.70%  - 0.60%  -

(Vaste) Overige Kosten 0.20%  - 0.13%  -

Lopende kosten 0.90% 0.30% 0.73% 0.25%

Aandelenklasse P Aandelenklasse I


