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(de "SICAV")

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Hierbij delen wij de aandeelhouders mee dat de raad van bestuur van de SICAV (de "Raad van
Bestuur") heeft besloten om met ingang van 13 februari 2018 de volgende wijzigingen door te voeren:


Wijziging van de namen van de aandelenklassen

Om de definitie van de voor distributie beschikbare aandelenklassen aan te passen en de aan de
aandeelhouders te verstrekken informatie te vereenvoudigen, heeft de Raad van Bestuur besloten om
een aantal aandelenklassen van naam te veranderen. De wijzigingen per aandelenklasse en de ISINcodes staan vermeld in de bijlage en kunnen worden geraadpleegd via de volgende link:
www.ram-ai.com.


Op basis van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van
25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en
van hergebruik ("Regelgeving") te verstrekken informatie

De Regelgeving vereist dat instellingen voor collectieve belegging, zoals de SICAV, in hun prospectus
bepaalde informatie bekendmaken. De Raad van Bestuur brengt de aandeelhouders derhalve op de
hoogte van de wijzigingen die in de Hoofdstukken 6.10 en 6.11 van het prospectus zijn aangebracht.
Tot op heden zijn de SICAV en zijn subfondsen geen transacties aangegaan van het type
repotransacties, effecten-leentransacties, grondstoffen-leentransacties, effecten-uitleentransacties,
grondstoffen-uitleentransacties,
buy/sell-back-transacties,
sell/buy-back-transacties,
margeleningstransacties en/of totaalrendementswaps zoals omschreven in de SFTR. Indien de Raad
van Bestuur besluit om voor een of meer subfondsen van de SICAV dergelijke transacties aan te
gaan, zal het prospectus in overeenstemming met de vereisten van de SFTR worden geactualiseerd.
Deze wijziging zal worden opgenomen in de bijgewerkte versie van het prospectus van
13 februari 2018, waarvan binnen enkele dagen een exemplaar kan worden aangevraagd bij de
maatschappelijke zetel van de SICAV.
De Raad van Bestuur
Luxemburg, 13 februari 2018

