
 

 

Toelichting          Utrecht, 1 december 2015 

 

ACTIAM N.V. (‘ACTIAM’), de beheerder van de fondsenparaplu’s Zwitserleven Beleggingsfondsen en 
Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen (de ‘Fondsen’), maakt hierbij bekend de voorwaarden van de 
Fondsen te hebben gewijzigd. De betreffende wijzigingen zijn verwerkt in de geactualiseerde 
prospectussen van de Fondsen de dato 1 december 2015. 

Actualisatie prospectussen Fondsen 
De wijziging van de voorwaarden van de Fondsen houdt een actualisatie van de prospectussen in. 
Onderstaand zijn de meest relevante wijzigingen als gevolg van de actualisatie genoemd en toegelicht. 
Wijzigingen vanuit esthetisch oogpunt zijn niet nader toegelicht. 
 
Verwerking Addenda 
Het addendum dat vanaf 18 mei  2015 integraal onderdeel uitmaakt van het prospectus van 
Zwitserleven Beleggingsfondsen en het addendum dat vanaf 15 juli 2015 integraal onderdeel uitmaakt 
van het prospectus van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en waarin alle wijzigingen ten aanzien van 
het gevoerde beleggingsbeleid opgenomen zijn, zijn in de geactualiseerde prospectussen 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 de Fondsen. 
Omdat deze entiteiten genoemd zijn in de prospectussen, 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 de Fondsen 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. 
 
Diversen 
In de prospectussen zijn ter bevordering van leesbaarheid en/of transparantie  tekstuele verbeteringen 
en wijzigingen ter verduidelijking aangebracht.  
 
Bovenstaande wijzigingen treden in werking per 1 december 2015 en zijn opgenomen in de 
gepubliceerde prospectussen van de Fondsen. De wijzigingen leiden niet tot een verzwaring van lasten 
of vermindering van rechten of zekerheden voor beleggers. Het beleggingsbeleid van de subfondsen van 
de Fondsen blijft ongewijzigd. 
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