
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen 
marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer 
inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze 
informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds 
wenst te beleggen.

THREADNEEDLE HIGH YIELD BOND FUND (HET "FONDS")
Klasse 1 Brutodistributieaandelen (GBP) GB0033884809, een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC (het "Bedrijf"), onder 
toezicht van de FCA.
Dit subfonds wordt beheerd door Threadneedle Investment Services Limited (de "Beheermaatschappij") (onderdeel van de bedrijvengroep van 
Columbia en Threadneedle).

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het Fonds streeft ernaar inkomsten te genereren. De doelstelling is 
om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te 
presteren dan de ICE BofA European Currency High Yield Excluding 
Subordinated Financials Constrained (Hedged to Sterling) Index, na 
aftrek van kosten.

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde 
van zijn vermogen in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven uit 
de hele wereld, in euro (EUR) of pond sterling (GBP) luiden en een 
rating beneden investment-grade hebben. Het Fonds kan in mindere 
mate beleggen in obligaties die in andere valuta's dan de euro of het 
pond sterling luiden, in obligaties met een andere kredietkwaliteit 
(inclusief obligaties zonder rating) en in obligaties die zijn 
uitgegeven door overheden en semioverheidsemittenten. Obligaties 
die niet in pond sterling luiden, worden meestal afgedekt naar het 
pond sterling.

Het Fonds kan tevens beleggen in andere effecten en instellingen 
voor collectieve belegging (waaronder door onderdelen van 
Columbia Threadneedle beheerde fondsen), en 
geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten  en kasequivalenten.

De ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated 
Financials Constrained (Hedged to Sterling) Index geldt als een 
geschikte maatstaf voor de prestaties van in euro en Britse pond 
luidende obligaties beneden investment-grade, uitgegeven door een 
breed scala aan ondernemingen. Daarmee is het een geschikte 
benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te 
vergelijken en te evalueren.

Alle door het Fonds gegenereerde inkomsten worden aan u 
uitbetaald, tenzij u voor herbelegging hebt gekozen.

U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op iedere dag die 
een werkdag is in Londen. Meer informatie over de doelstellingen en 
het beleggingsbeleid van het Fonds kunt u terugvinden in de sectie 
"Beleggingsdoelstellingen en beleid en andere informatie over het 
Fonds" in het Prospectus.

Meer informatie over de beleggingsbegrippen die in dit document 
worden gebruikt vindt u in de begrippenlijst die is gepubliceerd in het 
documentencentrum op onze website: 
www.columbiathreadneedle.com.

Risico- en opbrengstprofiel
De indicatortabel voor risico's en opbrengsten laat zien waar het 
Fonds is gerangschikt in termen van potentieel risico en opbrengst. 
Hoe hoger de rangschikking, des te groter de potentiële opbrengst 
maar des te groter het risico van geld verliezen. De tabel is op 
gegevens uit het verleden gebaseerd, kan in de tijd variëren en is 
mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige 
risicoprofiel van het Fonds. Het gearceerde deel in de tabel toont de 
rangschikking van het Fonds op de indicator voor risico's en 
opbrengsten.
Lager risico ,
Meestal lagere opbrengsten

Hoger risico,
Meestal hoger opbrengsten

1 2 3 4 5 6 7

nHet Fonds heeft een rating 3 omdat het historisch een laag tot 
gemiddeld niveau van volatiliteit heeft laten zien (hoeveel de 
waarde van het Fonds stijgt en daalt).

nDe laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een 
risicoloze belegging.

nDe waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen en het is 
mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen.

nWanneer beleggingen worden gedaan in activa in meerdere 
vreemde valuta's of in andere dan uw eigen valuta, dan kunnen 
veranderingen in de wisselkoersen van invloed zijn op de waarde 
van de beleggingen.

nHet Fonds belegt in effecten waarvan de waarde aanzienlijk kan 
worden beïnvloed wanneer de emittent weigert te betalen of niet 
kan betalen of wanneer de indruk bestaat dat de emittent niet kan 
betalen.

nHet Fonds houdt activa aan die mogelijk moeilijk zijn te verkopen. 
Het Fonds moet misschien de verkoopprijs verlagen, andere 
beleggingen verkopen of afzien van meer aantrekkelijke 
beleggingsmogelijkheden.

nVeranderingen in de rente zijn waarschijnlijk op de waarde van het 
Fonds van invloed. In het algemeen geldt dat wanneer de rentes 
stijgen, de prijs van een vastrentende obligatie daalt en vice versa.

nHet kan soms moeilijk zijn de waarde van de activa van het Fonds 
op objectieve wijze vast te stellen en de werkelijke waarde wordt 
mogelijk pas duidelijk wanneer de activa worden verkocht.

nHet Fonds mag in derivaten beleggen met als doel risico's te 
beperken of transactiekosten tot een minimum te beperken. Zulke 
derivatentransacties kunnen het rendement van het Fonds positief 
of negatief beïnvloeden. De Beheerder is niet voornemens om het 
gebruik van derivaten een effect te laten hebben op het algehele 
risicoprofiel van het Fonds.

nAlle risico's die op dit moment zijn geïdentificeerd als van 
toepassing op het Fonds zijn uiteengezet in de sectie 
"Risicofactoren" van het Prospectus.
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Kosten
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten 
van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten 
te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw 
belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding: 5,00%
Uitstapvergoeding: 0,00%
Dit zijn de maximale vergoedingen die wij op uw geld mogen 
inhouden voordat het wordt belegd. In sommige gevallen kunt u 
minder betalen en u dient hiervoor uw financieel adviseur te 
raadplegen.
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten: 1,33%
Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds 
worden onttrokken
Prestatievergoeding: GEEN

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor 
het jaar dat op 07.03.19 wordt afgesloten. Dit cijfer kan van jaar tot 
jaar variëren. De kosten van aanschaf en verkoop van activa voor 
het Fonds zijn niet inbegrepen (tenzij deze activa aandelen van een 
ander fonds zijn).

Alle of een deel van de vergoedingen en uitgaven van het bedrijf 
kunnen worden afgeboekt van het kapitaal in plaats van de 
opbrengsten.

In het verleden behaalde resultaten
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13,7 -1,7 20,0 8,3 4,4 1,6 8,5 5,8 -2,1 10,3
14,7 -1,4 25,1 9,4 5,0 1,2 11,2 7,1 -2,2 12,2

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor 
toekomstige resultaten.
Introductiedatum van het Fonds: 04.10.1999
Introductiedatum van de categorie van aandelen of rechten: 
08.12.2003
Opbrengsten worden berekend in GBP.
Alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van eventuele 
instap-, uittredings- en overstapkosten, zijn opgenomen in de 
opbrengsten.
*ICE BofA European Currency High Yield Excluding 
Subordinated Financials Constrained (Hedged to Sterling)

Praktische Informatie
nBewaarder: Citibank Europe plc, UK branch.
nMeer informatie over het Fonds, de Vennootschap, het Prospectus, de meest recente jaarverslagen en eventueel latere halfjaarverslagen 

(alleen in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Nederlands) zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheermaatschappij. De documenten zijn 
beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Portugees, Italiaans, Spaans en Nederlands (geen Nederlands Prospectus). U kunt andere 
praktische informatie, inclusief de huidige aandelenprijzen, verkrijgen op columbiathreadneedle.com.

nInformatie over het vergoedingsbeleid, inclusief een beschrijving van hoe vergoeding en winsten worden berekend en de personen die 
verantwoordelijk zijn voor de toekenning ervan (inclusief de samenstelling van het vergoedingscomité), is beschikbaar op 
columbiathreadneedle.com. Een papieren kopie is op aanvraag gratis verkrijgbaar.

nDe Britse belastingwetgeving kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie.
nThreadneedle Investment Services Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen 

verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE.
nDit document beschrijft een enkel fonds van de Vennootschap. Het prospectus en de verslagen zijn voor het gehele Bedrijf opgesteld.
nDe activa van het Fonds zijn wettelijk gescheiden en kunnen niet worden gebruikt om de passiva van andere fondsen van het Bedrijf te 

betalen.
nU mag uw aandelen ruilen voor aandelen in andere fondsen van de Vennootschap, indien beschikbaar. Informatie hierover vindt u in de 

sectie van het prospectus met het kopje "Overstappen/Omzetten". Deze aandelencategorie vertegenwoordigt andere categorieën van het 
Fonds. Informatie hierover vindt in het prospectus of op columbiathreadneedle.com.

Het Fonds is goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk en valt onder de regelgeving van de Financial Conduct Authority. Threadneedle 
Investment Services Limited is geautoriseerd in het Verenigd Koninkrijk en valt onder de regelgeving van de Financial Conduct Authority.
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