Toelichting

Utrecht, 1 februari 2017

Met ingang van 1 maart 2017 wijzigt ACTIAM N.V., de AIF-beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V.
de voorwaarden van het subfonds ASN Duurzaam Obligatiefonds (‘het Fonds’). De aanpassing van de
voorwaarden betreft een wijziging van het beleggingsbeleid van ASN Obligatiepool, waarin het
Fonds belegt. De wijziging wordt hieronder nader toegelicht.
Wijziging beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid van het Fonds wordt vastgesteld door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.
(‘ABB’). ABB past het beleggingsbeleid van het Fonds aan door de benchmark van het Fonds: iBoxx €
Sovereign Index TR te wijzigen naar iBoxx € Eurozone 1-10 Index TR. Het beleggingsbeleid van het
Fonds blijft gericht op vermogensgroei op lange termijn.
Het rendement van het Fonds is sterk afhankelijk van de hoogte en ontwikkeling van de
kapitaalmarktrente. Een stijging van de kapitaalmarktrente heeft een negatieve invloed op het
rendement, en vice versa. Gedurende de afgelopen jaren is de kapitaalmarktrente aanzienlijk
gedaald, waardoor voor het Fonds het verwachte rendement op basis van de lage renteomgeving
structureel is afgenomen. Tegelijkertijd is het risico van een negatief rendement als gevolg van een
rentestijging op (middellange) termijn toegenomen. Door de benchmark te wijzigen wordt beoogd,
in het belang van beleggers in het Fonds, de rentegevoeligheid van het Fonds te verminderen. De
duration van de iBoxx € Eurozone 1-10 Index TR is in dit kader lager dan van iBoxx € Sovereign Index
TR.
Ter beperking van het renterisico van het Fonds zal de gewogen gemiddelde rentetypische looptijd
(duration) van de portefeuille worden verlaagd door uitsluitend het toestaan van leningen met een
(resterende) looptijd niet groter dan 10 jaar.
De wijziging van het beleggingsbeleid heeft behalve op het subfonds ASN Duurzaam Obligatiefonds
ook betrekking op andere subfondsen van ASN Beleggingsfondsen N.V die in de ASN Obligatiepool
beleggen, namelijk ASN Duurzaam Mixfonds, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief, ASN Duurzaam
Mixfonds Defensief, ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal, ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en ASN
Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief.

Ingangsdatum
Bovenstaande wijziging treedt in werking op 1 maart 2017, tenzij de AIF-beheerder in een separaat
bericht anders aankondigt, en is vastgelegd in het addendum bij het Prospectus van ASN
Beleggingsfondsen N.V. d.d.10 januari 2017. Het wordt niet separaat bekend gemaakt dat deze
wijziging per 1 maart 2017 in werking zal treden. Het addendum is gepubliceerd op
www.actiam.nl/fondsbeheer en op www.asnbank.nl/beheerder.
De directie,
ACTIAM N.V.

