
 

 

Toelichting           Utrecht, 1 december 2015 

 

ACTIAM N.V. (‘ACTIAM’), de beheerder van de fondsenparaplu Zwitserleven Institutionele 
Beleggingsfondsen (het ‘Fonds’), maakt hierbij bekend de voorwaarden van het Fonds te wijzigen per  
1 januari 2016.  Het betreft wijzigingen die verband houden met (1) een actualisatie van het 
prospectussen en (2) enkele beleidswijzigingen. Deze wijzigingen worden hieronder nader toegelicht.  

1) Met de actualisatie van het prospectus worden per 1 januari 2016 de volgende onderdelen 
aangepast: 
 
Verwerking addendum 
Het addendum, dat vanaf 18 mei 2015 integraal onderdeel uitmaakt van het prospectus en waarin alle 
wijzigingen ten aanzien van het gevoerde beleggingsbeleid opgenomen zijn, is in het geactualiseerde 
prospectus geïntegreerd. 
 
Actualisatie van namen van (mede)beleidsbepalers 
In de afgelopen periode hebben wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot (de samenstelling van 
directies van) entiteiten die van invloed (kunnen) zijn op de bedrijfsvoering van ACTIAM of het Fonds. 
Omdat deze entiteiten genoemd zijn in het prospectus, zijn de namen van de betreffende entiteiten en 
personen aangepast naar de huidige situatie. 
 
Kengetallen 
De cijfers die betrekking hebben op de kosten en opbrengsten van het Fonds en op de verschillende 
subfondsen zijn geactualiseerd. Daarnaast zijn in de aanvullende prospectussen van de verschillende 
subfondsen overzichten geactualiseerd waarin de ontwikkeling van het rendement, de kostenratio en 
het fondsvermogen van het betreffende subfonds zichtbaar zijn. 
 
2) Beleidswijzigingen 
ACTIAM heeft besloten om de volgende beleidswijzigingen door te voeren per 1 januari 2016: 
 

• Bij Zwitserleven Long Duration Fonds en Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds wordt de 
materialiteitsgrens als volgt gewijzigd: 
 
Fonds Huidige situatie Nieuwe situatie 

Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds 0,50% 1,00% 

Zwitserleven Long Duration Fonds 0,50% 1,00% 

  
De materialiteitsgrens betreft, ingeval van een onjuiste vaststelling van de  intrinsieke waarde 
van een subfonds, de minimale procentuele afwijking die van toepassing moet zijn, voordat de 
participanten recht hebben op compensatie. 

• Voor Zwitserleven Medium Duration Fonds, Zwitserleven Long Duration Fonds en Zwitserleven 
Ultra Long Duration Fonds wordt de mogelijkheid toegevoegd om ontvangen cash collateral te 
beleggen in geldmarktfondsen om het tegenpartijrisico te verminderen.  
 

 
 



Diversen 
In het prospectus zijn ter bevordering van leesbaarheid en/of transparantie, tekstuele verbeteringen en 
wijzigingen ter verduidelijking aangebracht.  
 
Bovenstaande wijzigingen treden in werking per 1 januari 2016 en zijn opgenomen in het gepubliceerde 
prospectus van het Fonds per genoemde datum. Het prospectus zal worden gepubliceerd op 
www.actiam.nl/fondsbeheer. ACTIAM zal niet separaat bekendmaken dat het gewijzigde prospectus 
per 1 januari 2016 in werking is getreden.  
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