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R.C Luxembourg B 177 509
VASTRENTENDE SUBFONDSEN
Natixis Euro Bonds Opportunities 12 Months (I/A (EUR) LU0935219609; I/A (H-CHF)
LU0935219864*; I/A (H-GBP) LU0935219948*; I/A (H-USD) LU0935220102*; R/A (EUR)
LU0935220284; RE/A (EUR) LU0935220367*)
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
U bezit momenteel aandelen in het subfonds NATIXIS EURO BONDS OPPORTUNITIES 12 MONTHS
van de BEVEK Natixis AM Funds (het 'Fonds') dat wordt beheerd door Natixis Asset Management,
een beheervennootschap van BPCE Group.
Om de groei van het Fonds te bevorderen en nieuwe aandeelhouders aan te trekken, heeft Natixis
Asset Management beslist om de volgende nieuwe aandelenklassen te introduceren: N/A (EUR),
N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), SI/A (EUR), SI/A (H-CHF),
SI/A (H-GBP), SI/A (H-USD). De kenmerken van deze aandelenklassen worden volledig beschreven
in de bijlage. De aandelen zijn niet in Nederland geregistreerd.
Daarenboven zijn er aan de bestaande aandelenklassen R en RE* prestatievergoedingen
toegevoegd. Deze prestatievergoedingen worden als volgt samengevat:
20% van het rendement

+0,90% voor de

+0,75% voor de

+0,50% voor de

+0,30% voor de

+0,65% voor de

boven dat van de referentie-index, de dagelijks gekapitaliseerde EONIA:
aandelenklassen SI*,
aandelenklassen I,
aandelenklassen R,
aandelenklassen RE*,
aandelenklassen N*.

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
of 20% van het rendement boven de Referentie-index, de dagelijks gekapitaliseerde EONIA
aangepast aan het verschil tussen de rente in de valuta van de aandelenklasse (LIBOR op 1
maand) en de rente van de eurozone (Euribor op 1 maand):

+0,90% voor de aandelenklassen SI H* (de 'Referentierente'),

+0,75% voor de aandelenklassen I H* (de 'Referentierente'),

+0,65% voor de aandelenklassen N H* (de 'Referentierente').
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
De formulering van de strategie in de EBI is herzien.
Het prospectus van uw Fonds is bijgewerkt om de introductie van de nieuwe aandelenklassen en de
hierboven beschreven veranderingen te weerspiegelen. De andere bepalingen van het volledige
prospectus blijven hetzelfde.
De aandeelhouders wordt ook meegedeeld dat:
i.
De bovenstaande wijzigingen van kracht zullen worden op 16 februari 2015. Indien u niet
instemt met deze wijzigingen, krijgt u de mogelijkheid uw participatie kosteloos terug te
kopen of te converteren, gedurende één maand na publicatie van dit bericht.
ii.

De essentiële beleggersinformatie (EBI, of Key Investor Information Documents, KIID) en
het prospectus van het Fonds, die de kenmerken van het Fonds in detail beschrijven,
verkrijgbaar zijn:
- op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Deze zullen binnen één week na ontvangst van een
schriftelijk verzoek naar u worden verzonden.
- of op www.nam.natixis.com
- of bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands
Het bijgewerkte prospectus van februari 2015, de Essentiële Beleggersinformatie, de
beheerreglementen en de recentste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij
Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris

Cedex 13, Frankrijk, Een portefeuillebeheermaatschappij – vergunning verleend door de
Autorité des Marchés Financiers (de Franse toezichthouder voor de financiële markten)
onder het nummer GP 90-009.
Deze documenten zijn ook beschikbaar bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6
1013 AA Amsterdam, Netherlands.

Natixis Euro Credit (I/A (EUR) LU0935220524; I/D (EUR) LU0935220797; R/A (EUR)
LU0935220870; R/D (EUR) LU0935221092; RE/A (EUR) LU0935221175*; RE/D (EUR)
LU0935221258* M/D (EUR) LU0935221506*)
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
U bezit momenteel aandelen in het subfonds NATIXIS EURO CREDIT van de BEVEK Natixis AM
Funds (het 'Fonds') dat wordt beheerd door Natixis Asset Management, een beheervennootschap
van BPCE Group.
Om de groei van het Fonds te bevorderen en nieuwe aandeelhouders aan te trekken, heeft Natixis
Asset Management beslist om de volgende aandelenklassen te introduceren: N/A (EUR), N/A (HGBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), SI/A (EUR), SI/D (EUR). De
kenmerken van deze aandelenklassen worden volledig beschreven in de bijlage. De aandelen zijn
niet in Nederland geregistreerd.
Het prospectus van uw Fonds is bijgewerkt om de introductie van deze nieuwe aandelenklassen te
weerspiegelen. De andere bepalingen van het volledige prospectus blijven hetzelfde.
De documenten met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Documents, KIID)
en het prospectus van het Fonds, die de kenmerken van het Fonds in detail beschrijven, zijn
verkrijgbaar:
- op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz,
75634 Paris Cedex 13. Deze zullen binnen één week na ontvangst van een schriftelijk verzoek naar
u worden verzonden.
- of op www.nam.natixis.com
- of bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands
Het bijgewerkte prospectus van februari 2015, de Essentiële Beleggersinformatie, de
beheerreglementen en de recentste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij Natixis
Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, Frankrijk,
Een portefeuillebeheermaatschappij – vergunning verleend door de Autorité des Marchés Financiers
(de Franse toezichthouder voor de financiële markten) onder het nummer GP 90-009.
Deze documenten zijn ook beschikbaar bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA
Amsterdam, Netherlands.
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Natixis Euro Short Term Credit (M/A (EUR) LU0935221688*; I/A (EUR) LU0935221761; I/D
(EUR) LU0935221928; R/A (EUR) LU0935222066; R/D (EUR) LU0935222223; RE/A (EUR)
LU0935222579*)
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
U bezit momenteel aandelen in het subfonds NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT van de BEVEK
Natixis AM Funds (het 'Fonds') dat wordt beheerd door Natixis Asset Management, een
beheervennootschap van BPCE Group.
Om de groei van het Fonds te bevorderen en nieuwe aandeelhouders aan te trekken, heeft Natixis
Asset Management beslist om de volgende aandelenklassen te introduceren: N/A (EUR), N/A (HGBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), R/A (USD), R/D (USD), I/A (USD),
SI/A (EUR), SI/D (EUR). De kenmerken van deze aandelenklassen worden volledig beschreven in
de bijlage. De aandelen zijn niet in Nederland geregistreerd.
De all-in vergoedingen op de aandelenklassen I en R zullen als volgt met 0,05% dalen:
Van 0,55% tot 0,50% voor de aandelenklassen I,
Van 0,85% tot 0,80% voor de aandelenklassen R.
De aandelen van klasse M* worden omgevormd van kapitalisatieaandelen naar uitkeringsaandelen.
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Toepasselijke ratings:
Het wordt nu uitdrukkelijk vermeld dat de gehanteerde rating de emissierating is als er geen
borgsteller is. Als er een borgsteller is, is de toepasselijke rating de emissierating of de rating van
de borgsteller, afhankelijk van welke rating beter is. Indien de emissierating niet beschikbaar is en
als er geen borgsteller is, zal de rating van de emittent worden gebruikt
Specifieke risico's:
Hoewel het Subfonds reeds was blootgesteld aan het risico van financiële derivaten, is dit risico nu
uitdrukkelijk toegevoegd als een specifiek risico van het Subfonds.
Het prospectus van uw Fonds is bijgewerkt om de introductie van de nieuwe aandelenklassen en de
hierboven beschreven wijzigingen te weerspiegelen. De andere bepalingen van het volledige
prospectus blijven hetzelfde.
De documenten met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Documents, KIID)
en het prospectus van het Fonds, die de kenmerken van het Fonds in detail beschrijven, zijn
verkrijgbaar:
- op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz,
75634 Paris Cedex 13. Deze zullen binnen één week na ontvangst van een schriftelijk verzoek naar
u worden verzonden.
- of op www.nam.natixis.com
- of bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands
Het bijgewerkte prospectus van februari 2015, de Essentiële Beleggersinformatie, de
beheerreglementen en de recentste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij Natixis
Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, Frankrijk,
Een portefeuillebeheermaatschappij – vergunning verleend door de Autorité des Marchés Financiers
(de Franse toezichthouder voor de financiële markten) onder het nummer GP 90-009.
Deze documenten zijn ook beschikbaar bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA
Amsterdam, Netherlands.
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Natixis Euro Inflation (I/A (EUR) LU0935222652; I/D (EUR) LU0935222736; R/A (EUR)
LU0935222900; R/D (EUR) LU0935223031; RE/A (EUR) LU0935223114*)
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
U bezit momenteel aandelen in het subfonds NATIXIS EURO INFLATION van de BEVEK Natixis AM
Funds (het 'Fonds') dat wordt beheerd door Natixis Asset Management, een beheervennootschap
van BPCE Group.
Om de groei van het Fonds te bevorderen en nieuwe aandeelhouders aan te trekken, heeft Natixis
Asset Management beslist om de volgende aandelenklassen te introduceren: N/A (EUR), N/A (HGBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), SI/A (EUR), SI/D (EUR). De
kenmerken van deze aandelenklassen worden volledig beschreven in de bijlage. De aandelen zijn
niet in Nederland geregistreerd.
Het prospectus van uw Fonds is bijgewerkt om de introductie van deze nieuwe aandelenklassen te
weerspiegelen. De andere bepalingen van het volledige prospectus blijven hetzelfde.
De documenten met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Documents, KIID)
en het prospectus van het Fonds, die de kenmerken van het Fonds in detail beschrijven, zijn
verkrijgbaar:
- op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz,
75634 Paris Cedex 13. Deze zullen binnen één week na ontvangst van een schriftelijk verzoek naar
u worden verzonden.
- of op www.nam.natixis.com
- of bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands
Het bijgewerkte prospectus van februari 2015, de Essentiële Beleggersinformatie, de
beheerreglementen en de recentste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij Natixis
Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, Frankrijk,
Een portefeuillebeheermaatschappij – vergunning verleend door de Autorité des Marchés Financiers
(de Franse toezichthouder voor de financiële markten) onder het nummer GP 90-009.
Deze documenten zijn ook beschikbaar bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA
Amsterdam, Netherlands.

Natixis Euro Aggregate (I/A (EUR) LU0935223387; I/D (EUR) LU0935223460; R/A (EUR)
LU0935223627; R/D (EUR) LU0935223973; RE/A (EUR) LU0935224195*; RE/D (EUR)
LU0935224351*)
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
U bezit momenteel aandelen in het subfonds NATIXIS EURO AGGREGATE van de BEVEK Natixis AM
Funds (het 'Fonds') dat wordt beheerd door Natixis Asset Management, een beheervennootschap
van BPCE Group.
Om de groei van het Fonds te bevorderen en nieuwe aandeelhouders aan te trekken, heeft Natixis
Asset Management beslist om de volgende aandelenklassen te introduceren: N/A (EUR), N/A (HGBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), I/A (H-SGD), I/D (H-SGD), R/D (HSGD), R/A (USD), R/D (USD), SI/A (EUR), SI/D (EUR). De kenmerken van deze aandelenklassen
worden volledig beschreven in de bijlage. De aandelen zijn niet in Nederland geregistreerd.
Het prospectus van uw Fonds is bijgewerkt om de introductie van deze nieuwe aandelenklassen te
weerspiegelen. De andere bepalingen van het volledige prospectus blijven hetzelfde.
De documenten met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Documents, KIID)
en het prospectus van het Fonds, die de kenmerken van het Fonds in detail beschrijven, zijn
verkrijgbaar:
- op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz,
75634 Paris Cedex 13. Deze zullen binnen één week na ontvangst van een schriftelijk verzoek naar
u worden verzonden.
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- of op www.nam.natixis.com
- of bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands
Het bijgewerkte prospectus van februari 2015, de Essentiële Beleggersinformatie, de
beheerreglementen en de recentste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij Natixis
Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, Frankrijk,
Een portefeuillebeheermaatschappij – vergunning verleend door de Autorité des Marchés Financiers
(de Franse toezichthouder voor de financiële markten) onder het nummer GP 90-009.
Deze documenten zijn ook beschikbaar bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA
Amsterdam, Netherlands.

Natixis Credit Opportunities (I/A (EUR) LU0935225598; I/A (H-CHF) LU0935225671*; I/A (HGBP) LU0935225754*; I/A (H-USD) LU0935225911*; Q/A (EUR) LU0935226059*)
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
U bezit momenteel aandelen in het subfonds NATIXIS CREDIT OPPORTUNITIES van de BEVEK
Natixis AM Funds (het 'Fonds') dat wordt beheerd door Natixis Asset Management, een
beheervennootschap van BPCE Group.
Om de groei van het Fonds te bevorderen en nieuwe aandeelhouders aan te trekken, heeft Natixis
Asset Management beslist om de volgende aandelenklassen te introduceren: N/A (EUR), N/A (HGBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), R/A (EUR), R/A (H-CHF), R/A (H-GBP),
R/A (H-USD), RE/A (EUR), RE/A (H-CHF), RE/A (H-GBP), RE/A (H-USD), SI/A (EUR), SI/A (H-CHF),
SI/A (H-GBP), SI/A (H-USD). De kenmerken van deze aandelenklassen worden volledig beschreven
in de bijlage. De aandelen zijn niet in Nederland geregistreerd.
De Beleggingsdoelstelling en het Risicoprofiel van het Subfonds worden als volgt gewijzigd:
Beleggingsdoelstelling:
De beleggingsdoelstelling van Natixis Credit Opportunities (het 'Subfonds') bestaat erin om over
zijn aanbevolen minimale beleggingsperiode van 2 jaar een rendement te behalen van een bepaald
percentage boven de dagelijks gekapitaliseerde EONIA (zijn 'Referentie-index'), namelijk:

2,20% voor de aandelenklassen SI*,

2% voor de aandelenklassen I en Q*,

1,60% voor de aandelenklassen R*,

1,30% voor de aandelenklassen RE*,

1,90% voor de aandelenklassen N*,
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
De beleggingsdoelstelling van de afgedekte aandelenklassen van het Subfonds bestaat erin om
over zijn aanbevolen minimale beleggingsperiode van 2 jaar een rendement te behalen dat een
bepaald percentage hoger ligt dan de dagelijks gekapitaliseerde EONIA, aangepast aan het verschil
tussen de rente in de valuta van de aandelenklasse (LIBOR op 1 maand) en de rente van de
eurozone (Euribor op 1 maand) (zijn 'Referentie-index'), namelijk:

2,20% voor de aandelenklassen SI H*,

2% voor de aandelenklassen I H*,

1,60% voor de aandelenklassen R H*,

1,30% voor de aandelenklassen RE H*,

1,90% voor de aandelenklassen N H*.
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Risicoprofiel:
Het begrip 'nettoniveau van hefboomwerking' zal aan het prospectus worden toegevoegd om het
reële risiconiveau beter te weerspiegelen.
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Het verwachte brutoniveau van hefboomwerking van het Subfonds is 10 en het maximale
nettoniveau (in plaats van het verwachte nettoniveau) van hefboomwerking van het Subfonds is 6.
Wel heeft het Subfonds onder de volgende omstandigheden de mogelijkheid om hogere niveaus
van hefboomwerking te hanteren:
i)
lage marktvolatiliteit, en/of
ii)
hoge marktliquiditeit, en/of
iii)
lage risicoaversie.
Brutohefboomwerking moet worden berekend als de som van de nominale bedragen van de
gebruikte derivaten. Bij de berekening van de nettohefboomwerking moeten netting- of
afdekkingsovereenkomsten in aanmerking worden genomen.
Het prospectus van uw Fonds is bijgewerkt om de introductie van de nieuwe aandelenklassen te
weerspiegelen. De andere bepalingen van het volledige prospectus blijven hetzelfde.
De aandeelhouders wordt ook meegedeeld dat:
i.
De bovenstaande wijzigingen van kracht zullen worden op 16 februari 2015. Indien u
niet instemt met deze wijzigingen, krijgt u de mogelijkheid uw participatie kosteloos
terug te kopen of te converteren, gedurende één maand na publicatie van dit bericht.
ii.

De essentiële beleggersinformatie (EBI, of Key Investor Information Documents, KIID)
en het prospectus van het Fonds, die de kenmerken van het Fonds in detail
beschrijven, zijn verkrijgbaar:
- op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Deze zullen binnen één week na ontvangst van een
schriftelijk verzoek naar u worden verzonden.
- of op www.nam.natixis.com
- of bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands
Het bijgewerkte prospectus van februari 2015, de Essentiële Beleggersinformatie, de
beheerreglementen en de recentste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij
Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris
Cedex 13, Frankrijk, Een portefeuillebeheermaatschappij – vergunning verleend door
de Autorité des Marchés Financiers (de Franse toezichthouder voor de financiële
markten) onder het nummer GP 90-009.
Deze documenten zijn ook beschikbaar bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6
1013 AA Amsterdam, Netherlands.
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AANDELENSUBFONDSEN
Natixis Euro Value Equity (M/D (EUR) LU0935226133*; I/A (EUR) LU0935226307; I/D (EUR)
LU0935226489; R/A (EUR) LU0935226562; R/D (EUR) LU0935226729; RE/D (EUR)
LU0935226992*; RE/A (EUR) LU0935227024*)
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
U bezit momenteel aandelen in het subfonds NATIXIS EURO VALUE EQUITY van de BEVEK Natixis
AM Funds (het 'Fonds') dat wordt beheerd door Natixis Asset Management, een
beheervennootschap van BPCE Group.
Om de groei van het Fonds te bevorderen en nieuwe aandeelhouders aan te trekken, heeft Natixis
Asset Management beslist om de volgende aandelenklassen te introduceren: N/A (EUR), N/A (HGBP), N/A (H-CHF). De kenmerken van deze aandelenklassen worden volledig beschreven in de
bijlage. De aandelen zijn niet in Nederland geregistreerd.
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Er gelden prestatievergoedingen voor alle aandelenklassen van het Subfonds, behalve voor de
aandelenklasse M/D (EUR)*. Deze prestatievergoedingen worden berekend als 20% van het
rendement boven dat van de referentie-index, de MSCI EMU Dividend Net Reinvested (de
'Referentierente')
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Het prospectus van uw Fonds is bijgewerkt om de introductie van de nieuwe aandelenklassen te
weerspiegelen. De andere bepalingen van het volledige prospectus blijven hetzelfde.
De aandeelhouders wordt ook meegedeeld dat:
i.
De bovenstaande wijzigingen van kracht zullen worden op 16 februari 2015. Indien u
niet instemt met deze wijzigingen, krijgt u de mogelijkheid uw participatie kosteloos
terug te kopen of te converteren, gedurende één maand na publicatie van dit bericht.
ii.

De documenten met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information
Documents, KIID) en het prospectus van het Fonds, die de kenmerken van het Fonds
in detail beschrijven, zijn verkrijgbaar:
- op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Deze zullen binnen één week na ontvangst van een
schriftelijk verzoek naar u worden verzonden.
- of op www.nam.natixis.com
- of bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands
Het bijgewerkte prospectus van februari 2015, de Essentiële Beleggersinformatie, de
beheerreglementen en de recentste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij
Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris
Cedex 13, Frankrijk, Een portefeuillebeheermaatschappij – vergunning verleend door
de Autorité des Marchés Financiers (de Franse toezichthouder voor de financiële
markten) onder het nummer GP 90-009.
Deze documenten zijn ook beschikbaar bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6
1013 AA Amsterdam, Netherlands.
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GEMENGDE SUBFONDSEN
Natixis Global Risk Parity (I/A (EUR) LU0935227370; I/D (EUR) LU0935227453; I/A (H-USD)
LU0990506320*; R/A (EUR) LU0935227537; R/D (EUR) LU0935227701; RE/A (EUR)
LU0935227883*; RE/D (EUR) LU0935227966*)
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
U bezit momenteel aandelen in het subfonds NATIXIS GLOBAL RISK PARITY van de BEVEK Natixis
AM Funds (het 'Fonds') dat wordt beheerd door Natixis Asset Management, een
beheervennootschap van BPCE Group.
Om de groei van het Fonds te bevorderen en nieuwe aandeelhouders aan te trekken, heeft Natixis
Asset Management beslist om de volgende aandelenklassen te introduceren: N/A (EUR), N/A (HGBP), N/A (H-CHF), I/D (H-USD).De kenmerken van deze aandelenklassen worden volledig
beschreven in de bijlage. De aandelen zijn niet in Nederland geregistreerd.
Daarenboven zullen de prestatievergoedingen voor de aandelenklassen I, R en RE* worden
geannuleerd. De beheervergoedingen zullen worden verhoogd, zoals samengevat in de
onderstaande tabel:
BeheerverAandelenklasse goedingen
(heden)
I/A
0,60%
I/D
0,60%
I/A (H-USD)*
0,60%
R/A
1,00%
R/D
1,00%

Nieuwe
beheervergoedingen
0,80%
0,80%
0,80%
1,20%
1,20%

Verschil
+0,20%
+0,20%
+0,20%
+0,20%
+0,20%

Prestatievergoedingen
J/N
N
N
N
N
N

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Voor de aandelenklassen R is de minimale initiële belegging geannuleerd.
Er gelden voor elke aandelenklasse maximale indirecte beheervergoedingen tot 0,70% per jaar.
Het prospectus van uw Fonds is bijgewerkt om de introductie van de nieuwe aandelenklassen en de
hierboven beschreven wijzigingen te weerspiegelen. De andere bepalingen van het volledige
prospectus blijven hetzelfde.
De aandeelhouders wordt ook meegedeeld dat:
i.
De bovenstaande wijzigingen van kracht zullen worden op 16 februari 2015. Indien u
niet instemt met deze wijzigingen, krijgt u de mogelijkheid uw participatie kosteloos
terug te kopen of te converteren, gedurende één maand na publicatie van dit bericht.
ii.

De essentiële beleggersinformatie (EBI, of Key Investor Information Documents, KIID)
en het prospectus van het Fonds, die de kenmerken van het Fonds in detail
beschrijven, zijn verkrijgbaar:
- op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13.Deze zullen binnen één week na ontvangst van een
schriftelijk verzoek naar u worden verzonden.
- of op www.nam.natixis.com
- of bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands
Het bijgewerkte prospectus van februari 2015, de Essentiële Beleggersinformatie, de
beheerreglementen en de recentste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij
Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris
Cedex 13, Frankrijk, Een portefeuillebeheermaatschappij – vergunning verleend door
de Autorité des Marchés Financiers (de Franse toezichthouder voor de financiële
markten) onder het nummer GP 90-009.
Deze documenten zijn ook beschikbaar bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6
1013 AA Amsterdam, Netherlands.

8

SEEYOND-SUBFONDSEN
Seeyond Global Flexible Strategies (M/A (EUR) LU0935228188*; I/A (EUR) LU0935228261; I/A
(H-USD) LU0935228345*; R/A (EUR) LU0935228691; RE/A (EUR) LU0935228774*; RE/D (EUR)
LU0935228931*)
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
U bezit momenteel aandelen in het subfonds SEEYOND GLOBAL FLEXIBLE STRATEGIES van de
BEVEK Natixis AM Funds (het 'Fonds') dat wordt beheerd door Natixis Asset Management, een
beheervennootschap van BPCE Group.
Om de groei van het Fonds te bevorderen en nieuwe aandeelhouders aan te trekken, heeft Natixis
Asset Management beslist om de volgende aandelenklassen te introduceren: N/A (EUR), N/A (HGBP), N/A (H-CHF), R/A (USD), I/A (USD). De kenmerken van deze aandelenklassen worden
volledig beschreven in de bijlage. De aandelen zijn niet in Nederland geregistreerd.
De Beleggingsdoelstelling, de Prestatievergoedingen en de naam van het Subfonds worden als
volgt gewijzigd:
Beleggingsdoelstelling:
Verandering in de beleggingsdoelstelling. De beleggingsdoelstelling van Seeyond Global Flexible
Strategies (het 'Subfonds') bestaat erin om over zijn aanbevolen minimale beleggingsperiode van 3
jaar een rendement te behalen van een bepaald percentage boven de dagelijks gekapitaliseerde
EONIA (zijn 'Referentie-index'), namelijk:






3,95%
3,50%
3,40%
3,00%
2,50%

voor
voor
voor
voor
voor

de
de
de
de
de

aandelenklasse M/A (EUR)*,
aandelenklassen I/A (EUR) en de nieuwe aandelenklassen I/A (USD)*,
aandelenklasse N/A (EUR)*,
aandelenklassen R/A (EUR) en R/A (USD)*, en
aandelenklassen RE/A (EUR)* en RE/D (EUR)*.

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
De beleggingsdoelstelling van de afgedekte aandelenklassen van het Subfonds bestaat erin om
over zijn aanbevolen minimale beleggingsperiode van 3 jaar een rendement te behalen dat een
bepaald percentage hoger ligt dan de dagelijks gekapitaliseerde EONIA, aangepast aan het verschil
tussen de rente in de valuta van de aandelenklasse (LIBOR op 1 maand) en de rente van de
eurozone (Euribor op 1 maand) (zijn 'Referentie-index'), namelijk:



3,50% voor de aandelenklassen I/A (H-USD)*, en
3,40% voor de aandelenklassen N/A (H-GBP)* en N/A (H-CHF)*.

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Prestatievergoedingen:
De prestatievergoedingen bedragen 20% van het rendement boven dat van de referentie-index
 +3,50% voor de aandelenklassen I/A (EUR) en de nieuwe aandelenklassen I/A (USD)*,
 +3,40% voor de aandelenklassen N/A (EUR)*,
 +3,00% voor de aandelenklassen R/A (EUR) en R/A (USD)*, en
 +2,50% voor de aandelenklassen RE/A (EUR)* en RE/D (EUR)*.
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
of de dagelijks gekapitaliseerde EONIA aangepast aan het verschil tussen de rente in de valuta van
de aandelenklasse (LIBOR op 1 maand) en de rente van de eurozone (Euribor op 1 maand) (zijn
'Referentie-index'):
 +3,50% voor de aandelenklasse I/A (H-USD)*, en
 +3,40% voor de aandelenklassen N/A (H-GBP)* en N/A (H-CHF)*.
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
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De prestatievergoeding geldt voor alle bestaande aandelenklassen van het subfonds, behalve voor
de aandelenklasse M/A (EUR)*.
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Naamsverandering:
De naam van het subfonds zal worden gewijzigd in Seeyond Multi Asset Conservative Growth Fund.
Bovendien zullen de volgende veranderingen in werking treden:
-

Invoering van een High Water Mark,
Verlaging van de beheervergoedingen voor de aandelenklassen R en RE* met 0,30%.De
nieuwe vergoedingen zijn vermeld in de onderstaande tabel:
Aandelenklasse
R
RE*

All-in vergoedingen
1,20%
1,70%

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Het prospectus van uw Fonds is bijgewerkt om de introductie van de nieuwe aandelenklassen en de
hierboven beschreven wijzigingen te weerspiegelen. De andere bepalingen van het volledige
prospectus blijven hetzelfde.
De aandeelhouders wordt ook meegedeeld dat:
i.
De bovenstaande wijzigingen van kracht zullen worden op 16 februari 2015. Indien u
niet instemt met deze wijzigingen, krijgt u de mogelijkheid uw participatie kosteloos
terug te kopen of te converteren, gedurende één maand na publicatie van dit bericht.

ii.

De essentiële beleggersinformatie (EBI, of Key Investor Information Documents, KIID)
en het prospectus van het Fonds, die de kenmerken van het Fonds in detail
beschrijven, zijn verkrijgbaar:
- op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Deze zullen binnen één week na ontvangst van een
schriftelijk verzoek naar u worden verzonden.
- of op www.nam.natixis.com
- of bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands
Het bijgewerkte prospectus van februari 2015, de Essentiële Beleggersinformatie, de
beheerreglementen en de recentste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij
Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris
Cedex 13, Frankrijk, Een portefeuillebeheermaatschappij – vergunning verleend door
de Autorité des Marchés Financiers (de Franse toezichthouder voor de financiële
markten) onder het nummer GP 90-009.
Deze documenten zijn ook beschikbaar bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6
1013 AA Amsterdam, Netherlands.
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Seeyond Europe Minvariance (SI/D (EUR) LU0935229079; I/A (EUR) LU0935229152; I/D (EUR)
LU0935229319; R/A (EUR) LU0935229400; R/D (EUR) LU0935229582; R/A (H-CHF)
LU0935229749*; R/A (H-GBP) LU0935229822*; RE/D (EUR) LU0935230085*; RE/A (EUR)
LU0935230242*)
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
U bezit momenteel aandelen in het subfonds SEEYOND EUROPE MINVARIANCE van de BEVEK
Natixis AM Funds (het 'Fonds') dat wordt beheerd door Natixis Asset Management, een
beheervennootschap van BPCE Group.
Om de groei van het Fonds te bevorderen en nieuwe aandeelhouders aan te trekken, heeft Natixis
Asset Management beslist om de volgende aandelenklassen te introduceren: N/A (EUR), N/A (HGBP), N/A (H-CHF), R/A (USD), I/A (USD). De kenmerken van deze aandelenklassen worden
volledig beschreven in de bijlage. De aandelen zijn niet in Nederland geregistreerd.
Bovendien zal de minimale participatie voor de aandelenklasse SI/D (EUR) € 25.000.000 bedragen
in plaats van 2.000 aandelen, en zal de minimale initiële inleg € 25.000.000 bedragen in plaats van
€ 20.000.000.
Het prospectus van uw Fonds is bijgewerkt om de introductie van de nieuwe aandelenklassen en de
hierboven beschreven wijzigingen te weerspiegelen. De andere bepalingen van het volledige
prospectus blijven hetzelfde.
De documenten met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Documents, KIID)
en het prospectus van het Fonds, die de kenmerken van het Fonds in detail beschrijven, zijn
verkrijgbaar:
- op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz,
75634 Paris Cedex 13. Deze zullen binnen één week na ontvangst van een schriftelijk verzoek naar
u worden verzonden.
- of op www.nam.natixis.com
- of bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands
Het bijgewerkte prospectus van februari 2015, de Essentiële Beleggersinformatie, de
beheerreglementen en de recentste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij Natixis
Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, Frankrijk,
Een portefeuillebeheermaatschappij – vergunning verleend door de Autorité des Marchés Financiers
(de Franse toezichthouder voor de financiële markten) onder het nummer GP 90-009.
Deze documenten zijn ook beschikbaar bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA
Amsterdam, Netherlands.

Seeyond Global Minvariance (SI/D (EUR) LU0935230325; I/A (EUR) LU0935230671; I/D (EUR)
LU0935230754; I/A (H-USD) LU0935230838*; I/A (H-GBP) LU0935231059*; I/A (H-CHF)
LU0935231133*; R/A (EUR) LU0935231216; R/D (EUR) LU0935231489; R/A (H-USD)
LU0935231562*; R/A (H-GBP) LU0935231646*; R/A (H-CHF) LU0935231992*; RE/D (EUR)
LU0935232024*; RE/A (EUR) LU0935232453*)
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
U bezit momenteel aandelen in het subfonds SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE van de BEVEK
Natixis AM Funds (het 'Fonds') dat wordt beheerd door Natixis Asset Management, een
beheervennootschap van BPCE Group.
Om de groei van het Fonds te bevorderen en nieuwe aandeelhouders aan te trekken, heeft Natixis
Asset Management beslist om de volgende aandelenklassen te introduceren: N/A (EUR), N/A (HGBP), N/A (H-CHF). De kenmerken van deze aandelenklassen worden volledig beschreven in de
bijlage. De aandelen zijn niet in Nederland geregistreerd.
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Bovendien zal Seeyond Global Minvariance de volgende wijzigingen ondergaan:
De minimale participatie voor de aandelenklasse SI zal € 20.000.000 bedragen in plaats
van 2.000 aandelen.
De aandelen van klasse SI zullen worden omgevormd in aandelen van klasse M.
Het prospectus van uw Fonds is bijgewerkt om de introductie van de nieuwe aandelenklassen en de
hierboven beschreven wijzigingen te weerspiegelen. De andere bepalingen van het volledige
prospectus blijven hetzelfde.
De documenten met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Documents, KIID)
en het prospectus van het Fonds, die de kenmerken van het Fonds in detail beschrijven, zijn
verkrijgbaar:
- op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz,
75634 Paris Cedex 13. Deze zullen binnen één week na ontvangst van een schriftelijk verzoek naar
u worden verzonden.
- of op www.nam.natixis.com
- of bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands
Het bijgewerkte prospectus van februari 2015, de Essentiële Beleggersinformatie, de
beheerreglementen en de recentste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij Natixis
Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, Frankrijk,
Een portefeuillebeheermaatschappij – vergunning verleend door de Autorité des Marchés Financiers
(de Franse toezichthouder voor de financiële markten) onder het nummer GP 90-009.
Deze documenten zijn ook beschikbaar bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA
Amsterdam, Netherlands.

Seeyond Volatility Equity Strategies (M/A (EUR) LU0935232537*; I/A (EUR) LU0935232610;
I/A (H-USD) LU0935232883*; I/A (H-GBP) LU0935232966*; I/A (H-CHF) LU0935233188*; R/A
(EUR) LU0935233261; R/A (H-USD) LU0935233345*; RE/D (EUR) LU0935233691*; Q/A (EUR)
LU0935233774*)
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
U bezit momenteel aandelen in het subfonds SEEYOND VOLATILITY EQUITY STRATEGIES van de
BEVEK Natixis AM Funds (het 'Fonds') dat wordt beheerd door Natixis Asset Management, een
beheervennootschap van BPCE Group.
Om de groei van het Fonds te bevorderen en nieuwe aandeelhouders aan te trekken, heeft Natixis
Asset Management beslist om de volgende aandelenklassen te introduceren: N/A (EUR), N/A (HGBP), N/A (H-CHF), I/A (H-SGD), R/A (H-SGD). De kenmerken van deze aandelenklassen worden
volledig beschreven in de bijlage. De aandelen zijn niet in Nederland geregistreerd.
De Prestatievergoedingen, de naam van het Subfonds en het beheer van de risico's worden
eveneens gewijzigd, als volgt:
Prestatievergoeding met High Water Mark:
20% van het rendement boven de referentierente 7,40% voor de aandelenklassen I en I H*,
6,80% voor de aandelenklassen R en R H* en 6% voor de aandelenklasse RE* (de
'Referentierente').
De prestatievergoeding geldt voor alle bestaande aandelenklassen van het Subfonds, behalve voor
de aandelenklassen M/A(EUR)*, de aandelenklassen Q/A(EUR)* en de aandelenklassen N* en N H*
van het Subfonds.
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Naamsverandering:
Om de beleggingsstrategie beter te weerspiegelen, zal de naam van het Subfonds worden
gewijzigd in 'Seeyond Equity Volatility Strategies'.
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Toezicht op het subfonds volgens de 'benadering op basis van de aangegane verplichtingen':
Vanaf nu zal de hefboomwerking, uitsluitend ter informatie, kunnen worden geanalyseerd op basis
van de methode van de aangegane verplichtingen (de 'commitmentmethode'), die de werkelijke
blootstelling van Seeyond Volatility Strategies beter weerspiegelt, binnen zijn bovenlimiet van 1.
Deze methode maakt het mogelijk om:
 posities met eenzelfde onderliggende actief of eenzelfde index te salderen
 rekening te houden met de gevoeligheid van het derivaat (delta) voor schommelingen in de
onderliggende index of het onderliggende actief.
De totale waarde van de 'aangegane verplichtingen' van het fonds (hefboomwerking) is dan de
som van de absolute waarden van de aangegane verplichtingen zoals die voor elk onderliggend
actief en elke onderliggende index zijn berekend. Door derivatenproducten te converteren naar
equivalente blootstellingen aan het onderliggende actief, weerspiegelt de hefboomwerking van de
'aangegane verplichtingen' de werkelijke blootstelling van de portefeuille nauwkeuriger.
Als dusdanig berekent en analyseert Natixis Asset Management de hefboomwerking van de
'aangegane verplichtingen' van Seeyond Volatility Equity Strategies binnen zijn bovenlimiet van 1.
Bijgevolg bedraagt de som van de nettoblootstellingen in absolute waarde aan de verschillende
onderliggende activa via deltagecorrigeerde derivaten, niet meer dan 100% van de
nettovermogenswaarde van het fonds.
Het prospectus van uw Fonds is bijgewerkt om de introductie van de nieuwe aandelenklassen en de
hierboven beschreven wijzigingen te weerspiegelen. De andere bepalingen van het volledige
prospectus blijven hetzelfde.
De aandeelhouders wordt ook meegedeeld dat:
i.
De bovenstaande wijzigingen van kracht zullen worden op 16 februari 2015. Indien u
niet instemt met deze wijzigingen, krijgt u de mogelijkheid uw participatie kosteloos
terug te kopen of te converteren, gedurende één maand na publicatie van dit bericht.

ii.

De essentiële beleggersinformatie (EBI, of Key Investor Information Documents, KIID)
en het prospectus van het Fonds, die de kenmerken van het Fonds in detail
beschrijven, zijn verkrijgbaar:
- op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Deze zullen binnen één week na ontvangst van een
schriftelijk verzoek naar u worden verzonden.
- of op www.nam.natixis.com
- of bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands
Het bijgewerkte prospectus van februari 2015, de Essentiële Beleggersinformatie, de
beheerreglementen en de recentste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij
Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris
Cedex 13, Frankrijk, Een portefeuillebeheermaatschappij – vergunning verleend door
de Autorité des Marchés Financiers (de Franse toezichthouder voor de financiële
markten) onder het nummer GP 90-009.
Deze documenten zijn ook beschikbaar bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6
1013 AA Amsterdam, Netherlands.
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SUBFONDSEN IN WERELDWIJDE OPKOMENDE MARKTEN

Natixis Global Emerging Bonds (I/A (USD) LU0935234822; I/A (EUR) LU0935235043; I/A (HEUR) LU0935235399; R/A (USD) LU0935235555; R/A (EUR) LU0935235639; R/A (H-EUR)
LU0935235712; RE/A (USD) LU0935235985*; RE/A (EUR) LU0935236017*; RE/A (H-EUR)
LU0935236108*)
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
U bezit momenteel aandelen in het subfonds NATIXIS GLOBAL EMERGING BONDS van de BEVEK
Natixis AM Funds (het 'Fonds') dat wordt beheerd door Natixis Asset Management, een
beheervennootschap van BPCE Group.
Om de groei van het Fonds te bevorderen en nieuwe aandeelhouders aan te trekken, heeft Natixis
Asset Management beslist om de volgende aandelenklassen te introduceren: N/A (EUR), N/A (HGBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), R/D (USD), SI/A (USD), SI/A (EUR),
SI/A (H-EUR). De kenmerken van deze aandelenklassen worden volledig beschreven in de bijlage.
De aandelen zijn niet in Nederland geregistreerd.
Daarenboven zullen de prestatievergoedingen voor alle aandelenklassen worden geannuleerd.
Het prospectus van uw Fonds is bijgewerkt om de introductie van de nieuwe aandelenklassen en de
hierboven beschreven wijzigingen te weerspiegelen. De andere bepalingen van het volledige
prospectus blijven hetzelfde.
De aandeelhouders wordt ook meegedeeld dat:
i.
De bovenstaande wijzigingen van kracht zullen worden op 16 februari 2015. Indien u
niet instemt met deze wijzigingen, krijgt u de mogelijkheid uw participatie kosteloos
terug te kopen of te converteren, gedurende één maand na publicatie van dit bericht.

ii.

De essentiële beleggersinformatie (EBI, of Key Investor Information Documents, KIID)
en het prospectus van het Fonds, die de kenmerken van het Fonds in detail
beschrijven, zijn verkrijgbaar:
- op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Deze zullen binnen één week na ontvangst van een
schriftelijk verzoek naar u worden verzonden.
- of op www.nam.natixis.com
- of bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands
Het bijgewerkte prospectus van februari 2015, de Essentiële Beleggersinformatie, de
beheerreglementen en de recentste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij
Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris
Cedex 13, Frankrijk, Een portefeuillebeheermaatschappij – vergunning verleend door
de Autorité des Marchés Financiers (de Franse toezichthouder voor de financiële
markten) onder het nummer GP 90-009.
Deze documenten zijn ook beschikbaar bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6
1013 AA Amsterdam, Netherlands.
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Natixis Global Emerging Equity (M/A (EUR) LU0935236363*; I/A (EUR) LU0935236520; I/A
(USD) LU0935236876*; I/D (EUR) LU0935236959; R/A (EUR) LU0935237098; R/D (EUR)
LU0935237254; R/A (USD) LU0935237338*; RE/A (EUR) LU0935237502*)
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
U bezit momenteel aandelen in het subfonds NATIXIS GLOBAL EMERGING EQUITY van de BEVEK
Natixis AM Funds (het 'Fonds') dat wordt beheerd door Natixis Asset Management, een
beheervennootschap van BPCE Group.
Om de groei van het Fonds te bevorderen en nieuwe aandeelhouders aan te trekken, heeft Natixis
Asset Management beslist om de volgende aandelenklassen te introduceren: N/A (EUR), N/A (HGBP), N/A (H-CHF). De kenmerken van deze aandelenklassen worden volledig beschreven in de
bijlage. De aandelen zijn niet in Nederland geregistreerd.
Wijziging van de inschrijvings-, terugkoop- en betalingsdatum:
De huidige inschrijvings-, terugkoop- en betalingsdatums zijn als volgt georganiseerd:

Waarderingsfrequentie

Indieningsdatum
en afsluitingstijdstip

Elke volledige
bankwerkdag in zowel
Luxemburg als
Frankrijk

D om 13.30 uur
Luxemburgse tijd

Inschrijvings/terugkoopdatum
(waarderingsdatum
van het
nettovermogen)
D* (d.w.z. elke
volledige bankwerkdag
in zowel Luxemburg
als Frankrijk)

Betalingsdatum

D+3

*D = Dag waarop de inschrijvings-, terugkoop- of conversieaanvraag wordt verwerkt door de
Registratie- en transferagent van de BEVEK. Aanvragen die door de Registerhouder en
transferagent van de BEVEK worden ontvangen vóór het afsluitingstijdstip op een volledige
bankwerkdag in zowel Luxemburg als Frankrijk, zullen op die dag worden verwerkt. Aanvragen die
worden ontvangen na het afsluitingstijdstip zullen worden verwerkt op de volgende volledige
bankwerkdag in zowel Luxemburg als Frankrijk.
Om te verhinderen dat bepaalde beleggers hun orders plaatsen wanneer bepaalde markten reeds
gesloten zijn, werden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
Wijziging in de waarderingsfrequentie (opschorting van de waardering van het subfonds en van
inschrijvingen en terugkopen tijdens de Chinese nieuwjaarsperiode): omdat de meeste
Aziatische markten gesloten zijn voor het Chinese nieuwjaar, worden de waardering van het
subfonds en inschrijvingen en terugkopen tijdens deze periode opgeschort. De waardering van
het subfonds en inschrijvingen en terugkopen zullen nu plaatsvinden op elke volledige
bankwerkdag in zowel Luxemburg als Frankrijk, behalve bankwerkdagen waarop de markten in
China, Korea, Hongkong en Taiwan tegelijkertijd gesloten zijn.
De inschrijvings-/terugkoopdatum is vastgesteld op D+1 in plaats van op D
De betalingsdatum is vastgesteld op D+4 in plaats van op D+3

Waarderingsfrequentie

Indieningsdatum
en afsluitingstijdstip

Elke volledige
bankwerkdag in zowel
Luxemburg als
Frankrijk, behalve
bankwerkdagen
waarop de markten in
China, Korea,
Hongkong en Taiwan
tegelijkertijd gesloten
zijn

D om 13.30 uur
Luxemburgse tijd

Inschrijvings/terugkoopdatum
(waarderingsdatum
van het
nettovermogen)
D+1* (d.w.z. elke
volledige bankwerkdag
in zowel Luxemburg
als Frankrijk, behalve
bankwerkdagen
waarop de markten in
China, Korea,
Hongkong en Taiwan
tegelijkertijd gesloten
zijn)

Betalingsdatum

D+4
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D = Dag waarop de inschrijvings-, terugkoop- of conversieaanvraag wordt verwerkt door de
Registratie- en transferagent van de BEVEK. Aanvragen die door de Registerhouder en
transferagent van de BEVEK worden ontvangen vóór het afsluitingstijdstip op een volledige
bankwerkdag in zowel Luxemburg als Frankrijk, behalve bankwerkdagen waarop de markten van
China, Korea, Hongkong en Taiwan tegelijkertijd gesloten zijn, zullen op die dag worden verwerkt.
Aanvragen die worden ontvangen na het afsluitingstijdstip zullen worden verwerkt op de volgende
volledige bankwerkdag in zowel Luxemburg als Frankrijk, behalve bankwerkdagen waarop de
banken in China, Korea, Hongkong en Taiwan tegelijkertijd gesloten zijn.
Opkomende markten die lid zijn van de OESO worden niet langer opgenomen in de activalimiet van
10%:
Het Subfonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in effecten van bedrijven die zijn
gevestigd in OESO-landen, maar waarvan de activiteiten voornamelijk zijn gevestigd in opkomende
markten.
Veel landen die lid zijn van de OESO zijn opkomende markten. De weging in de portefeuille van het
Subfonds van bepaalde OESO-landen die als opkomende markten worden beschouwd, kan niet
worden beperkt tot 10%, aangezien zij in de referentie-index een hogere weging hebben.
Deze limiet van 10% geldt nu voor OESO-landen, zonder de landen die als opkomende markten
worden beschouwd. Dit betekent dat het subfonds tot 10% kan beleggen in ontwikkelde OESOlanden.
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het beleggingsbeleid en de portefeuilleparticipaties.
Annulering van Prestatievergoedingen:
De prestatievergoedingen
aandelenklassen N*.

zullen

voor

alle

aandelenklassen

worden

geannuleerd,

ook

de

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Het prospectus van uw Fonds is bijgewerkt om de introductie van de nieuwe aandelenklassen en de
hierboven beschreven wijzigingen te weerspiegelen. De andere bepalingen van het volledige
prospectus blijven hetzelfde.
De aandeelhouders wordt ook meegedeeld dat:
i.
De bovenstaande wijzigingen van kracht zullen worden op 16 februari 2015. Indien u
niet instemt met deze wijzigingen, krijgt u de mogelijkheid uw participatie kosteloos
terug te kopen of te converteren, gedurende één maand na publicatie van dit bericht.

ii.

De essentiële beleggersinformatie (EBI, of Key Investor Information Documents, KIID)
en het prospectus van het Fonds, die de kenmerken van het Fonds in detail
beschrijven, zijn verkrijgbaar:
- op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Deze zullen binnen één week na ontvangst van een
schriftelijk verzoek naar u worden verzonden.
- of op www.nam.natixis.com
- of bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands
Het bijgewerkte prospectus van februari 2015, de Essentiële Beleggersinformatie, de
beheerreglementen en de recentste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij
Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris
Cedex 13, Frankrijk, Een portefeuillebeheermaatschappij – vergunning verleend door
de Autorité des Marchés Financiers (de Franse toezichthouder voor de financiële
markten) onder het nummer GP 90-009.
Deze documenten zijn ook beschikbaar bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6
1013 AA Amsterdam, Netherlands.
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Natixis Global Currency (I/A (EUR) LU0935237684; I/A (H-USD) LU0935237767*; R/A (EUR)
LU0935237924; RE/A (EUR) LU0935238062*)
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
U bezit momenteel aandelen in het subfonds NATIXIS GLOBAL CURRENCY van de BEVEK Natixis
AM Funds (het 'Fonds') dat wordt beheerd door Natixis Asset Management, een
beheervennootschap van BPCE Group.
Om de groei van het Fonds te bevorderen en nieuwe aandeelhouders aan te trekken, heeft Natixis
Asset Management beslist om de volgende aandelenklassen te introduceren: N/A (EUR), N/A (HGBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF). De kenmerken van deze
aandelenklassen worden volledig beschreven in de bijlage. De aandelen zijn niet in Nederland
geregistreerd.
De Beleggingsdoelstelling en de Prestatievergoedingen van het Subfonds worden als volgt
gewijzigd:
Beleggingsdoelstelling:
De beleggingsdoelstelling van Natixis Global Currency (het 'Subfonds') bestaat erin om een
rendement te behalen van een bepaald percentage boven de dagelijks gekapitaliseerde EONIA Euro
Index (zijn 'Referentie-index'), namelijk:
2,00% voor de aandelenklassen I,
1,90% voor de aandelenklassen N*,
1,50% voor de aandelenklassen R,
1,20% voor de aandelenklassen RE*.
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
over zijn aanbevolen minimale beleggingsperiode van 2 jaar, door een actief valutabeheer.
De beleggingsdoelstelling van de afgedekte aandelenklassen van het Subfonds bestaat erin om
over zijn aanbevolen minimale beleggingsperiode van 2 jaar een rendement te behalen dat een
bepaald percentage hoger ligt dan de dagelijks gekapitaliseerde EONIA, aangepast aan het verschil
tussen de rente in de valuta van de aandelenklasse (LIBOR op 1 maand) en de rente van de
eurozone (Euribor op 1 maand) (zijn 'Referentie-index'), namelijk:
2% voor de aandelenklassen I H*,
1,90% voor de aandelenklassen N H*.
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Prestatievergoeding met High Water Mark:
20% van het rendement
+2,00% voor de
+1,50% voor de
+1,20% voor de
+1,90% voor de

boven dat van de referentie-index, de dagelijks gekapitaliseerde EONIA:
aandelenklassen I (de 'Referentierente'),
aandelenklassen R (de 'Referentierente'),
aandelenklassen RE* (de 'Referentierente'),
aandelenklassen N* (de "Referentierente"),

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
of 20% van het rendement boven de Referentie-index, de dagelijks gekapitaliseerde EONIA
aangepast aan het verschil tussen de rente in de valuta van de aandelenklasse (LIBOR op 1
maand) en de rente van de eurozone (Euribor op 1 maand):
+2,00% voor de aandelenklassen I H* (de 'Referentierente'),
+1,90% voor de aandelenklassen N H* (de "Referentierente").
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Het prospectus van uw Fonds is bijgewerkt om de introductie van de nieuwe aandelenklassen en de
hierboven beschreven wijzigingen te weerspiegelen. De andere bepalingen van het volledige
prospectus blijven hetzelfde.
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De aandeelhouders wordt ook meegedeeld dat:
i.
De bovenstaande wijzigingen van kracht zullen worden op 16 februari 2015. Indien u
niet instemt met deze wijzigingen, krijgt u de mogelijkheid uw participatie kosteloos
terug te kopen of te converteren, gedurende één maand na publicatie van dit bericht.

ii.

De essentiële beleggersinformatie (EBI, of Key Investor Information Documents, KIID)
en het prospectus van het Fonds, die de kenmerken van het Fonds in detail
beschrijven, zijn verkrijgbaar:
- op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management: Immeuble Grand Seine, 21 Quai
d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Deze zullen binnen één week na ontvangst van een
schriftelijk verzoek naar u worden verzonden.
- of op www.nam.natixis.com
- of bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands
Het bijgewerkte prospectus van februari 2015, de Essentiële Beleggersinformatie, de
beheerreglementen en de recentste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij
Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21, Quai d’Austerlitz, 75634 Paris
Cedex 13, Frankrijk, Een portefeuillebeheermaatschappij – vergunning verleend door
de Autorité des Marchés Financiers (de Franse toezichthouder voor de financiële
markten) onder het nummer GP 90-009.
Deze documenten zijn ook beschikbaar bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6
1013 AA Amsterdam, Netherlands.
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Samenvatting en kenmerken van de nieuwe aandelenklassen
De aandelenklassen 'I/A (H-SGD)*', 'I/A (SGD)*', 'I/A (USD)*', 'I/D (H-SGD)*', 'I/D (H-USD)*',
'SI/A (EUR)*', 'SI/A (H-CHF)*', 'SI/A (H-EUR)*', 'SI/A (H-GBP)*', 'SI/A (H-USD)*', 'SI/A (USD)*',
'SI/D (EUR)*' zijn beschikbaar voor institutionele beleggers.
De aandelenklassen 'N/A (EUR)*', 'N/A (H-CHF)*', 'N/A (H-GBP)*', 'N/D (EUR)*', 'N/D (H-CHF)*',
'N/D (H-GBP)*' zijn beschikbaar voor natuurlijke personen in bepaalde beperkte omstandigheden
wanneer belegd wordt via distributeurs, financiële adviseurs, platformen of andere tussenpersonen
(gezamenlijk de 'Tussenpersonen' genoemd) op basis van een afzonderlijke overeenkomst of
vergoedingenovereenkomst tussen de belegger en een Tussenpersoon.
De aandelenklassen 'R/A (EUR)*', 'R/A (H-CHF)*', 'R/A (H-GBP)*', 'R/A (H-SGD)*', 'R/A (H-USD)*',
'R/A (SGD)*', 'R/A (USD)*', 'R/D (H-SGD)*', 'R/D (USD)*', 'RE/A (EUR)*', 'RE/A (H-CHF)*', 'RE/A
(H-GBP)*', 'RE/A (H-USD)*' zijn beschikbaar voor particuliere beleggers.
De introductiedatum van elke aandelenklasse wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
*De nieuwe aandelenklassen zijn niet in Nederland geregistreerd.
Natixis Euro Bonds Opportunities 12 Months:
Aandelen-klasse

ISIN-code

Valuta

Dividendbeleid

Minimale
initiële inleg

Minimale
participatie

N/A (EUR)*

LU1117699402

Euro

Kapitalisatie

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1117699667

Britse pond

Kapitalisatie

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1117699824

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 20.000

CHF 20.000

N/D (EUR)*

LU1117699584

Euro

Uitkering

EUR 20.000

EUR 20.000

N/D (H-GBP)*

LU1117699741

Britse pond

Uitkering

GBP 20.000

GBP 20.000

N/D (H-CHF)*

LU1117700002

Zwitserse frank

Uitkering

CHF 20.000

CHF 20.000

SI/A (EUR)*

LU1117699071

Euro

Kapitalisatie

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

SI/A (H-CHF)*

LU1117699154

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 25.000.000

CHF 25.000.000

SI/A (H-GBP)*

LU1117699238

Britse pond

Kapitalisatie

GBP 25.000.000

GBP 25.000.000

SI/A (H-USD)*

LU1117699311

US Dollar

Kapitalisatie

USD 25.000.000

USD 25.000.000

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Aandelenklasse

Beheervergoeding

Administratievergoeding

All-in
vergoeding

Maximale
verkoopkosten

Maximale
terugkoopkosten

N/A (EUR)*

0,25% per jaar

0,20% per jaar

0,45% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-GBP)*

0,25% per jaar

0,20% per jaar

0,45% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-CHF)*

0,25% per jaar

0,20% per jaar

0,45% per jaar

Geen

Geen

N/D (EUR)*

0,25% per jaar

0,20% per jaar

0,45% per jaar

Geen

Geen

N/D (H-GBP)*

0,25% per jaar

0,20% per jaar

0,45% per jaar

Geen

Geen

N/D (H-CHF)*

0,25% per jaar

0,20% per jaar

0,45% per jaar

Geen

Geen

SI/A (EUR)*

0,10% per jaar

0,10% per jaar

0,20% per jaar

Geen

Geen

SI/A (H-CHF)*

0,10% per jaar

0,10% per jaar

0,20% per jaar

Geen

Geen

SI/A (H-GBP)*

0,10% per jaar

0,10% per jaar

0,20% per jaar

Geen

Geen

SI/A (H-USD)*

0,10% per jaar

0,10% per jaar

0,20% per jaar

Geen

Geen

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
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Natixis Euro Credit:
Aandelen-klasse

ISIN-code

Valuta

Dividendbeleid

Minimale initiële
inleg

Minimale
participatie

N/A (EUR)*

LU1117700341

Euro

Kapitalisatie

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1117700697

Britse pond

Kapitalisatie

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118011342

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 20.000

CHF 20.000

N/D (EUR)*

LU1117700424

Euro

Uitkering

EUR 20.000

EUR 20.000

N/D (H-GBP)*

LU1118011268

Britse pond

Uitkering

GBP 20.000

GBP 20.000

N/D (H-CHF)*

LU1118011425

Zwitserse frank

Uitkering

CHF 20.000

CHF 20.000

SI/A (EUR)*

LU1117700184

Euro

Kapitalisatie

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

SI/D (EUR)*

LU1117700267

Euro

Uitkering

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Aandelenklasse

Beheervergoeding

Administratievergoeding

All-in
vergoeding

Maximale
verkoopkosten

N/A (EUR)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Maximale
terugkoopkost
en
Geen

N/A (H-GBP)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-CHF)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

N/D (EUR)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

N/D (H-GBP)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

N/D (H-CHF)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

SI/A (EUR)*

0,20% per jaar

0,10% per jaar

0,30% per jaar

Geen

Geen

SI/D (EUR)*

0,20% per jaar

0,10% per jaar

0,30% per jaar

Geen

Geen

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
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Natixis Euro Short Term Credit:
Aandelenklasse

ISIN-code

Valuta

Dividendbeleid

Minimale
initiële inleg

Minimale
participatie

N/A (EUR)*

LU1118012159

Euro

Kapitalisatie

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118012316

Britse pond

Kapitalisatie

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118012746

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 20.000

CHF 20.000

N/D (EUR)*

LU1118012233

Euro

Uitkering

EUR 20.000

EUR 20.000

N/D (H-GBP)*

LU1118012589

Britse pond

Uitkering

GBP 20.000

GBP 20.000

N/D (H-CHF)*

LU1118012829

Zwitserse frank

Uitkering

CHF 20.000

CHF 20.000

R/A (USD)*

LU1118011938

Amerikaanse dollar

Kapitalisatie

Geen

Geen

R/D (USD)*

LU1118012076

Amerikaanse dollar

Uitkering

Geen

Geen

I/A (USD)*

LU1118011854

Amerikaanse dollar

Kapitalisatie

1 aandeel

SI/A (EUR)*

LU1118011698

Euro

Kapitalisatie

SI/D (EUR)*

LU1118011771

Euro

Uitkering

USD 50.000
EUR
25.000.000
EUR
25.000.000

EUR 25.000.000
EUR 25.000.000

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Aandelenklasse

Beheervergoeding

AdministratieMaximale
Maximale
All-in vergoeding
vergoeding
verkoopkosten terugkoopkosten

N/A (EUR)*

0,40% per jaar

0,20% per jaar

0,60% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-GBP)*

0,40% per jaar

0,20% per jaar

0,60% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-CHF)*

0,40% per jaar

0,20% per jaar

0,60% per jaar

Geen

Geen

N/D (EUR)*

0,40% per jaar

0,20% per jaar

0,60% per jaar

Geen

Geen

N/D (H-GBP)*

0,40% per jaar

0,20% per jaar

0,60% per jaar

Geen

Geen

N/D (H-CHF)*

0,40% per jaar

0,20% per jaar

0,60% per jaar

Geen

Geen

R/A (USD)*

0,60% per jaar

0,20% per jaar

0,80% per jaar

2,50%

Geen

R/D (USD)*

0,60% per jaar

0,20% per jaar

0,80% per jaar

2,50%

Geen

I/A (USD)*

0,40% per jaar

0,10% per jaar

0,50% per jaar

Geen

Geen

SI/A (EUR)*

0,15% per jaar

0,10% per jaar

0,25% per jaar

Geen

Geen

SI/D (EUR)*

0,15% per jaar

0,10% per jaar

0,25% per jaar

Geen

Geen

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
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Natixis Euro Inflation:
Aandelenklasse

ISIN-code

Valuta

Dividendbeleid

Minimale
initiële inleg

Minimale
participatie

N/A (EUR)*

LU1118013397

Euro

Kapitalisatie

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118013553

Britse pond

Kapitalisatie

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118013710

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 20.000

CHF 20.000

N/D (EUR)*

LU1118013470

Euro

Uitkering

EUR 20.000

EUR 20.000

N/D (H-GBP)*

LU1118013637

Britse pond

Uitkering

GBP 20.000

GBP 20.000

N/D (H-CHF)*

LU1118013801

Zwitserse frank

Uitkering

CHF 20.000

CHF 20.000

SI/A (EUR)*

LU1118013041

Euro

Kapitalisatie

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

SI/D (EUR)*

LU1118013124

Euro

Uitkering

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd

Aandelenklasse

Beheervergoeding

Administratievergoeding

All-in vergoeding

Maximale
verkoopkosten

Maximale
terugkoopkosten

N/A (EUR)*

0,35% per jaar

0,20% per jaar

0,55% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-GBP)*

0,35% per jaar

0,20% per jaar

0,55% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-CHF)*

0,35% per jaar

0,20% per jaar

0,55% per jaar

Geen

Geen

N/D (EUR)*

0,35% per jaar

0,20% per jaar

0,55% per jaar

Geen

Geen

N/D (H-GBP)*

0,35% per jaar

0,20% per jaar

0,55% per jaar

Geen

Geen

N/D (H-CHF)*

0,35% per jaar

0,20% per jaar

0,55% per jaar

Geen

Geen

SI/A (EUR)*

0,15% per jaar

0,10% per jaar

0,25% per jaar

Geen

Geen

SI/D (EUR)*

0,15% per jaar

0,10% per jaar

0,25% per jaar

Geen

Geen

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
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Natixis Euro Aggregate:
Aandelenklasse

ISIN-code

Valuta

Dividendbeleid

Minimale initiële
inleg

Minimale
participatie

N/A (EUR)*

LU1118014874

Euro

Kapitalisatie

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118015178

Britse pond

Kapitalisatie

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118015335

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 20.000

CHF 20.000

N/D (EUR)*

LU1118014957

Euro

Uitkering

EUR 20.000

EUR 20.000

N/D (H-GBP)*

LU1118015251

Britse pond

Uitkering

GBP 20.000

GBP 20.000

N/D (H-CHF)*

LU1118015418

Zwitserse frank

Uitkering

CHF 20.000

CHF 20.000

I/A (SGD-H)*

LU1118014288

Singaporese dollar

Kapitalisatie

SGD 50.000

1 aandeel

I/D (SGD-H)*

LU1118014361

Singaporese dollar

Uitkering

SGD 50.000

1 aandeel

R/D (SGD-H)*

LU1118014791

Singaporese dollar

Uitkering

Geen

Geen

R/A (USD)*

LU1118014445

Amerikaanse dollar

Kapitalisatie

Geen

Geen

R/D (USD)*

LU1118014528

Amerikaanse dollar

Uitkering

Geen

SI/A (EUR)*

LU1118013983

Euro

Kapitalisatie

EUR 25.000.000

SI/D (EUR)*

LU1118014106

Euro

Uitkering

EUR 25.000.000

Geen
EUR
25.000.000
EUR
25.000.000

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Aandelenklasse

Beheervergoeding

Administratievergoeding

All-in
vergoeding

Maximale
verkoopkosten

Maximale
terugkoopkosten

N/A (EUR)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-GBP)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-CHF)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

N/D (EUR)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

N/D (H-GBP)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

N/D (H-CHF)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

I/A (SGD-H)*

0,50% per jaar

0,10% per jaar

0,60% per jaar

Geen

Geen

I/D (SGD-H)*

0,50% per jaar

0,10% per jaar

0,60% per jaar

Geen

Geen

R/D (SGD-H)*

0,80% per jaar

0,20% per jaar

1,00% per jaar

2,50%

Geen

R/A (USD)*

0,80% per jaar

0,20% per jaar

1,00% per jaar

2,50%

Geen

R/D (USD)*

0,80% per jaar

0,20% per jaar

1,00% per jaar

2,50%

Geen

SI/A (EUR)*

0,20% per jaar

0,10% per jaar

0,30% per jaar

Geen

Geen

SI/D (EUR)*

0,20% per jaar

0,10% per jaar

0,30% per jaar

Geen

Geen

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
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Natixis Credit Opportunities:
Aandelenklasse

ISIN-code

Valuta

Dividendbeleid

Minimale initiële
inleg

Minimale
participatie

N/A (EUR)*

LU1118017034

Euro

Kapitalisatie

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118017208

Britse pond

Kapitalisatie

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118017463

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 20.000

CHF 20.000

N/D (EUR)*

LU1118017117

Euro

Uitkering

EUR 20.000

EUR 20.000

N/D (H-GBP)*

LU1118017380

Britse pond

Uitkering

GBP 20.000

GBP 20.000

N/D (H-CHF)*

LU1118017547

Zwitserse frank

Uitkering

CHF 20.000

CHF 20.000

R/A (EUR)*

LU1118016143

Euro

Kapitalisatie

EUR 5.000

Geen

R/A (H-CHF)*

LU1118016226

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 5.000

Geen

R/A (H-GBP)*

LU1118016499

Kapitalisatie

GBP 5.000

Geen

R/A (H-USD)*

LU1118016572

Britse pond
Amerikaanse
dollar

Kapitalisatie

USD 5.000

Geen

RE/A (EUR)*

LU1118016655

Euro

Kapitalisatie

EUR 5.000

Geen

RE/A (H-CHF)*

LU1118016739

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 5.000

Geen

RE/A (H-GBP)*

LU1118016812

Kapitalisatie

GBP 5.000

Geen

RE/A (H-USD)*

LU1118016903

Britse pond
Amerikaanse
dollar

Kapitalisatie

USD 5.000

Geen

SI/A (EUR)*

LU1118015681

Euro

Kapitalisatie

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

SI/A (H-CHF)*

LU1118015764

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 25.000.000

CHF 25.000.000

SI/A (H-GBP)*

LU1118015921

Britse pond

Kapitalisatie

GBP 25.000.000

SI/A (H-USD)*

LU1118016069

US Dollar

Kapitalisatie

USD 25.000.000

GBP 25.000.000
USD
25.000.000

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Aandelenklasse

Beheervergoeding

Administratievergoeding

All-in
vergoeding

Maximale
verkoopkosten

Maximale
terugkoopkosten

N/A (EUR)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-GBP)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-CHF)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

N/D (EUR)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

N/D (H-GBP)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

N/D (H-CHF)*

0,50% per jaar

0,20% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

R/A (EUR)*

0,80% per jaar

0,20% per jaar

1,00% per jaar

3,00%

Geen

R/A (H-CHF)*

0,80% per jaar

0,20% per jaar

1,00% per jaar

3,00%

Geen

R/A (H-GBP)*

0,80% per jaar

0,20% per jaar

1,00% per jaar

3,00%

Geen

R/A (H-USD)*

0,80% per jaar

0,20% per jaar

1,00% per jaar

3,00%

Geen

RE/A (EUR)*

1,10% per jaar

0,20% per jaar

1,30% per jaar

Geen

Geen

RE/A (H-CHF)*

1,10% per jaar

0,20% per jaar

1,30% per jaar

Geen

Geen

RE/A (H-GBP)*

1,10% per jaar

0,20% per jaar

1,30% per jaar

Geen

Geen

RE/A (H-USD)

1,10% per jaar

0,20% per jaar

1,30% per jaar

Geen

Geen

SI/A (EUR)*

0,30% per jaar

0,10% per jaar

0,40% per jaar

Geen

Geen

SI/A (H-CHF)*

0,30% per jaar

0,10% per jaar

0,40% per jaar

Geen

Geen

SI/A (H-GBP)*

0,30% per jaar

0,10% per jaar

0,40% per jaar

Geen

Geen

SI/A (H-USD)*
0,30% per jaar
0,10% per jaar
* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd

0,40% per jaar

Geen

Geen

24

Natixis Euro Value Equity:
Aandelenklasse

ISIN-code

Valuta

Dividendbeleid

Minimale initiële inleg

Minimale
participatie

N/A (EUR)*

LU1118017620

Euro

Kapitalisatie

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118017893

Britse pond

Kapitalisatie

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118017976

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 20.000

CHF 20.000

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Aandelenklasse

Beheervergoeding

Administratievergoeding

All-in vergoeding

Maximale
verkoopkosten

Maximale
terugkoopkosten

N/A (EUR)*

1,10% per jaar

0,15% per jaar

1,25% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-GBP)*

1,10% per jaar

0,15% per jaar

1,25% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-CHF)*

1,10% per jaar

0,15% per jaar

1,25% per jaar

Geen

Geen

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Natixis Global Risk Parity:
Aandelenklasse

ISIN-code

Valuta

Dividendbeleid

Minimale
initiële inleg

Minimale participatie

N/A (EUR)*

LU1118018438

Euro

Kapitalisatie

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118018511

Britse pond

Kapitalisatie

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118018602

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 20.000

CHF 20.000

I/D (H-USD)*

LU1118018198

Amerikaanse dollar

Uitkering

USD 50.000

1 aandeel

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd

N/A (EUR)*

0,80% per jaar 0,20% per jaar

1,00% per jaar

Maximale
indirecte
beheervergoedingen
0,70% per jaar

N/A (H-GBP)*

0,80% per jaar 0,20% per jaar

1,00% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-CHF)*

0,80% per jaar 0,20% per jaar

1,00% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

I/D (H-USD)*

0,80% per jaar 0,10% per jaar

0,90% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

Aandelenklasse

Beheervergoeding

Administratievergoeding

All-in
vergoeding

Maximale
verkoopkosten

Maximale
terugkoopkosten

Geen

Geen

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Seeyond Global Flexible Strategies:
Aandelenklasse

ISIN-code

Valuta

Dividendbeleid

Minimale
initiële inleg

Minimale
participatie

N/A (EUR)*

LU1118018941

Euro

Kapitalisatie

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118019089

Britse pond

Kapitalisatie

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118019162

Kapitalisatie

CHF 20.000

CHF 20.000

R/A (USD)*

LU1118018867

Kapitalisatie

Geen

Geen

I/A (USD)*

LU1118018784

Zwitserse frank
Amerikaanse
dollar
Amerikaanse
dollar

Kapitalisatie

USD 50.000

1 aandeel

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
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Aandelenklasse

Beheervergoeding

Administratievergoeding

All-in vergoeding

Maximale
verkoopkosten

Maximale
terugkoopkosten

N/A (EUR)*

0,60% per jaar

0,20% per jaar

0,80% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-GBP)*

0,60% per jaar

0,20% per jaar

0,80% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-CHF)*

0,60% per jaar

0,20% per jaar

0,80% per jaar

Geen

Geen

R/A (USD)*

1,00% per jaar

0,20% per jaar

1,20% per jaar

3,00%

Geen

I/A (USD)*

0,60% per jaar

0,10% per jaar

0,70% per jaar

Geen

Geen

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Seeyond Europe Minvariance:
Aandelenklasse

ISIN-code

Valuta

Dividendbeleid

Minimale
initiële inleg

Minimale
participatie

N/A (EUR)*

LU1118019592

Euro

Kapitalisatie

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118019758

Britse pond

Kapitalisatie

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118019832

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 20.000

CHF 20.000

R/A (USD)*

LU1118019329

Amerikaanse dollar

Kapitalisatie

Geen

Geen

I/A (USD)*

LU1118019246

Amerikaanse dollar

Kapitalisatie

USD 50.000

1 aandeel

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Aandelenklasse

Beheervergoeding

Administratievergoeding

All-in vergoeding

Maximale
verkoopkosten

Maximale
terugkoopkosten

N/A (EUR)*

0,90% per jaar

0,20% per jaar

1,10% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-GBP)*

0,90% per jaar

0,20% per jaar

1,10% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-CHF)*

0,90% per jaar

0,20% per jaar

1,10% per jaar

Geen

Geen

R/A (USD)*

1,60% per jaar

0,20% per jaar

1,80% per jaar

4,00%

Geen

I/A (USD)*

0,90% per jaar

0,10% per jaar

1,00% per jaar

Geen

Geen

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Seeyond Global Minvariance:
Aandelenklasse

ISIN-code

Valuta

Dividendbeleid

Minimale initiële
inleg

Minimale
participatie

N/A (EUR)*

LU1118024592

Euro

Kapitalisatie

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118024675

Britse pond

Kapitalisatie

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118024758

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 20.000

CHF 20.000

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Aandelenklasse

Beheervergoeding

Administratievergoeding

All-in vergoeding

Maximale
verkoopkosten

Maximale
terugkoopkosten

N/A (EUR)*

0,90% per jaar

0,20% per jaar

1,10% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-GBP)*

0,90% per jaar

0,20% per jaar

1,10% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-CHF)*

0,90% per jaar

0,20% per jaar

1,10% per jaar

Geen

Geen

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
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Seeyond Volatility Equity Strategies:
Aandelenklasse

ISIN-code

Valuta

Dividendbeleid

Minimale initiële
inleg

Minimale
participatie

N/A (EUR)*

LU1118020418

Euro

Kapitalisatie

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118020509

Britse pond

Kapitalisatie

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118020681

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 20.000

CHF 20.000

I/A (H-SGD)*

LU1118020251

Singaporese dollar

Kapitalisatie

SGD 50.000

1 aandeel

R/A (H-SGD)*

LU1118020335

Singaporese dollar

Kapitalisatie

SGD 5.000

Geen

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd

Aandelenklasse

Beheervergoeding

Administratievergoeding

All-in vergoeding

Maximale
verkoopkosten

Maximale
terugkoopkosten

N/A (EUR)*

0,60% per jaar

0,20% per jaar

0,80% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-GBP)*

0,60% per jaar

0,20% per jaar

0,80% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-CHF)*

0,60% per jaar

0,20% per jaar

0,80% per jaar

Geen

Geen

I/A (H-SGD)*

0,50% per jaar

0,10% per jaar

0,60% per jaar

Geen

Geen

R/A (H-SGD)*

1,00% per jaar

0,20% per jaar

1,20% per jaar

3,00%

Geen

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd

Natixis Global Emerging Bonds:
Aandelenklasse

ISIN-code

Valuta

Dividendbeleid

Minimale initiële
inleg

Minimale
participatie

N/A (EUR)*

LU1118021903

Euro

Kapitalisatie

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118022117

Britse pond

Kapitalisatie

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118022547

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 20.000

CHF 20.000

N/D (EUR)*

LU1118022034

Euro

Uitkering

EUR 20.000

EUR 20.000

N/D (H-GBP)*

LU1118022380

Britse pond

Uitkering

GBP 20.000

GBP 20.000

N/D (H-CHF)*

LU1118022620

Uitkering

CHF 20.000

CHF 20.000

R/D (USD)*

LU1118021812

Uitkering

Geen

Geen

SI/A (USD)*

LU1118021572

Zwitserse frank
Amerikaanse
dollar
USD

Kapitalisatie

USD 25.000.000

USD 25.000.000

SI/A (EUR)*

LU1118021655

Euro

Kapitalisatie

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

SI/A (H-EUR)*

LU1118021739

Euro

Kapitalisatie

EUR 25.000.000

EUR 25.000.000

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
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Aandelenklasse

Beheervergoeding

Administratievergoeding

All-in vergoeding

Maximale
verkoopkosten

Maximale
terugkoopkosten

N/A (EUR)*

0,70% per jaar

0,20% per jaar

0,90% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-GBP)*

0,70% per jaar

0,20% per jaar

0,90% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-CHF)*

0,70% per jaar

0,20% per jaar

0,90% per jaar

Geen

Geen

N/D (EUR)*

0,70% per jaar

0,20% per jaar

0,90% per jaar

Geen

Geen

N/D (H-GBP)*

0,70% per jaar

0,20% per jaar

0,90% per jaar

Geen

Geen

N/D (H-CHF)*

0,70% per jaar

0,20% per jaar

0,90% per jaar

Geen

Geen

R/D (USD)*

1,10% per jaar

0,20% per jaar

1,30% per jaar

2,50%

Geen

SI/A (USD)*

0,40% per jaar

0,10% per jaar

0,50% per jaar

Geen

Geen

SI/A (EUR)*

0,40% per jaar

0,10% per jaar

0,50% per jaar

Geen

Geen

SI/A (H-EUR)*

0,40% per jaar

0,10% per jaar

0,50% per jaar

Geen

Geen

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Natixis Global Emerging Equity:
Aandelenklasse

ISIN-code

Valuta

Dividendbeleid

Minimale initiële
inleg

Minimale
participatie

N/A (EUR)*

LU1118022893

Euro

Kapitalisatie

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118022976

Britse pond

Kapitalisatie

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118023271

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 20.000

CHF 20.000

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Aandelenklasse

Beheervergoeding

Administratievergoeding

All-in vergoeding

Maximale
verkoopkosten

Maximale
terugkoopkosten

N/A (EUR)*

1,20% per jaar

0,15% per jaar

1,35% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-GBP)*

1,20% per jaar

0,15% per jaar

1,35% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-CHF)*

1,20% per jaar

0,15% per jaar

1,35% per jaar

Geen

Geen

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
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Natixis Global Currency:
Aandelenklasse

ISIN-code

Valuta

Dividendbeleid

Minimale initiële
inleg

Minimale
participatie

N/A (EUR)*

LU1118023354

Euro

Kapitalisatie

EUR 20.000

EUR 20.000

N/A (H-GBP)*

LU1118023511

Britse pond

Kapitalisatie

GBP 20.000

GBP 20.000

N/A (H-CHF)*

LU1118023784

Zwitserse frank

Kapitalisatie

CHF 20.000

CHF 20.000

N/D (EUR)*

LU1118023438

Euro

Uitkering

EUR 20.000

EUR 20.000

N/D (H-GBP)*

LU1118023602

Britse pond

Uitkering

GBP 20.000

GBP 20.000

N/D (H-CHF)*

LU1118023941

Zwitserse frank

Uitkering

CHF 20.000

CHF 20.000

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
Aandelenklasse

Beheervergoeding

Administratievergoeding

All-in vergoeding

Maximale
verkoopkosten

Maximale
terugkoopkosten

N/A (EUR)*

0,40% per jaar

0,20% per jaar

0,60% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-GBP)*

0,40% per jaar

0,20% per jaar

0,60% per jaar

Geen

Geen

N/A (H-CHF)*

0,40% per jaar

0,20% per jaar

0,60% per jaar

Geen

Geen

N/D (EUR)*

0,40% per jaar

0,20% per jaar

0,60% per jaar

Geen

Geen

N/D (H-GBP)*

0,40% per jaar

0,20% per jaar

0,60% per jaar

Geen

Geen

N/D (H-CHF)*

0,40% per jaar

0,20% per jaar

0,60% per jaar

Geen

Geen

* Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd
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