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Bericht aan de Aandeelhouders
Datum: 30 September 2016
Geachte Aandeelhouder,
Met dit schrijven willen wij u informeren over de volgende wijzigingen in verband met Mirae Asset
Global Discovery Fund (de 'Vennootschap').
I.

Invoering van de ICBE V-Richtlijn

De documentatie van de Vennootschap is aangepast volgens de vereisten van de Richtlijn
2014/91/EU van het Europese Parlement en de Raad van 23 juli 2014 wat bewaartaken,
beloningsbeleid en sancties betreft ('ICBE V').
Deze wijzigingen betreffen onder meer:
a)
verwijzingen naar de 'bewaarbank' van de Vennootschap zijn bijgewerkt naar
verwijzingen naar de 'bewaarder';
b)
bijwerking van het deel 'BEWAARDER, ADMINISTRATIEF AGENT, REGISTERHOUDER EN
TRANSFERAGENT, BETAALAGENT' in het Prospectus om meer informatie op te nemen over de
taken van de bewaarder van de Vennootschap krachtens ICBE V en belangenverstrengeling die
mogelijk kan ontstaan; een beschrijving van de bewaartaken die door de bewaarder van de
Vennootschap worden gedelegeerd en informatie over eventuele gedelegeerden en
subgedelegeerden;
c)
Informatieverschaffing over het beloningsbeleid van de beheermaatschappij van de
Vennootschap in overeenstemming met ICBE V.
II.

Alleen voor aandeelhouders van het Mirae Asset GEM Sector Leader Equity Fund –
verduidelijking van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van de compartimenten vermeld in deze Paragraaf III zal vanaf 30 Oktober 2016
worden gewijzigd om de respectieve beleggingsbeheerders de mogelijkheid te bieden om hun positie
in Chinese A-aandelen en andere, in RMB luidende toegestane effecten die via Stock Connect op
Chinese effectenbeurzen worden verhandeld, te verhogen tot boven de huidige interne
beleggingslimiet van 10% van hun respectieve nettoactiva. Aandeelhouders dienen er nota van te
nemen dat een dergelijke blootstelling via Stock Connect nog steeds minder dan 25% van hun
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respectieve nettoactiva zal bedragen zolang de compartimenten vermeld in deze Paragraaf III
geregistreerd zijn in Hongkong.
III.

Alleen voor aandeelhouders van het Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fund, het Mirae
Asset Asia Great Consumer Equity Fund – verduidelijking van de beleggingsdoelstelling en het
beleggingsbeleid

Aandeelhouders dienen er rekening mee te houden dat het beleggingsbeleid van de compartimenten
vermeld in deze Paragraaf IV vanaf 30 Oktober 2016 worden gewijzigd om de respectieve
beleggingsbeheerders de mogelijkheid te bieden om hun positie in Chinese A-aandelen en andere, in
RMB luidende toegestane effecten die via Stock Connect op Chinese effectenbeurzen worden
verhandeld, te verhogen tot boven de huidige interne beleggingslimiet van 10% van hun respectieve
nettoactiva, maar dat elk compartiment vermeld in deze Paragraaf IV de limiet van 10% zal naleven
zolang het geregistreerd is in Taiwan.
Het Prospectus en de documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID's) vermeld in Paragraaf
II, III en IV zullen dienovereenkomstig worden aangepast.
Als deze aanpassing niet aansluit bij uw beleggingsbehoeften, dan kunt u uw deelnemingsrechten
vanaf de datum van dit bericht een maand lang zonder terugkoopkosten aflossen.
Deelnemingsrechten zullen worden teruggekocht in overeenstemming met de voorwaarden van het
Prospectus.
* * *
Het Prospectus, de Key Information documenten met betrekking tot de belegger bijgewerkt, de
recentste periodieke verslagen van de Vennootschap zal gratis beschikbaar, in het Nederlands en / of
Frans zijn, waarbij de tussenpersoon die belast Financiële dienst in België (BNP Paribas Securities
Services, Brussel Filiaal) en op de website.
Tenzij anders aangegeven, hebben alle begrippen die in dit bericht met een hoofdletter worden
gebruikt, dezelfde betekenis zoals gedefinieerd in het Prospectus.
Naar beste weten en overtuiging van de Raad van Bestuur (die hiertoe alle redelijke
voorzorgsmaatregelen heeft genomen) stemt de informatie in dit bericht overeen met de feiten en is
niets weggelaten dat een invloed zou kunnen hebben op de strekking van deze informatie op de
datum van dit bericht. De Raad van Bestuur aanvaardt dienovereenkomstig de verantwoordelijkheid
voor de juistheid van de inhoud van dit bericht.
Hoogachtend,

Voor en namens
de Raad van Bestuur – Mirae Asset Global Discovery Fund
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