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Bericht aan de Aandeelhouders 
 

Datum: 11 Oktober 2017 
 
 
Geachte Aandeelhouder, 
 
Met dit schrijven willen wij u informeren over de volgende wijzigingen in het prospectus van Mirae 
Asset Global Discovery Fund (de “Vennootschap”). 
 

I. SFTR-aanpassing 
 
Het algemene hoofdstuk met de oorspronkelijke titel “Risk Management Process en Technieken en 
Instrumenten” wordt aangepast om te voldoen aan de meldingsvereisten voortvloeiend uit het in 
werking treden van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad gedateerd 
25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van 
hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) No 648/2012 (“SFTR”).  
 
SFTR vereist dat, indien een Subfonds gebruikt maakt van de transacties waarop SFTR is gericht 
(waaronder lening en uitlening van effecten, repo- en reverse repo-transacties, kopen met 
wederverkoop, verkopen met wederinkoop, evenals totale-opbrengstenwaps), aanvullende 
informatie in het supplement voor het desbetreffende Subfonds moet worden opgenomen, met 
name ten aanzien van de verwachte en de maximale proportie van de Intrinsieke Waarde van dat 
Subfonds dat elk van deze transacties kan vertegenwoordigen. 
 
Wij wijzen erop dat, per datum van deze kennisgeving, geen van de bestaande Subfondsen gebruik 
maakt van transacties inhoudende lening en uitlening van effecten, repo en reverse repo, kopen met 
wederverkoop en verkopen met wederinkoop. 
 
 

II. Aanpassing van het hoofdstuk betreffende algemene risicofactoren 
 
Als onderdeel van de SFTR-aanpassing worden aanvullende risicofactoren (d.w.z. risico's verbonden 
met het gebruik van transacties inhoudende lening en uitlening van effecten, repo en reverse repo, 
kopen met wederverkoop en verkopen met wederinkoop, bewaarrisico's en het beheer van 
onderpandrisico's) toegevoegd aan het hoofdstuk getiteld “Risk Factors”. De Raad van Bestuur maakt 
van de gelegenheid gebruik om in dit hoofdstuk ook een nieuwe algemene risicofactor op te nemen 



 

onder de titel “Exchange of Information”, die risico's betreft verbonden met FATCA en de Common 
Reporting Standards. 
   

III. Aanpassing kosten 
 
De structuur van de bewaarkosten in het supplement van elk Subfonds in het artikel “Fees payable 
by the Company to the Depositary” worden verduidelijkt door te omschrijven dat de maximale 
kosten die de Vennootschap aan de bewaarder betaalt voor zijn diensten is vastgesteld op 0,0225% 
per jaar, plus het eventuele toepasselijke bewaarloon, dat per rechtsgebied verschilt en in geen enkel 
rechtsgebied hoger is dan 0,5% per jaar, in alle gevallen gebaseerd op de Intrinsieke Waarde van het 
desbetreffende Subfonds, tenzij de Intrinsieke Waarde van het Subfonds daalt onder een bepaald 
niveau; in dat geval geldt een overeengekomen minimumbedrag.  
 
Daarnaast wordt verduidelijkt dat de afrekeningskosten kunnen variëren afhankelijk van het land 
waarin de desbetreffende activiteit plaatsvindt, en maximaal USD 90 per transactie bedragen. 
 
Ook wordt verduidelijkt dat de overige in elke paragraaf vermelde kosten met betrekking tot aan de 
bewaarder betaalde vergoedingen kosten kunnen zijn die ontstaan als gevolg van aanvullende of 
standaarddiensten en redelijke daadwerkelijk gemaakte kosten. 
 
De vergoedingenstructuur voor de Register- en Transferagent, de Domicilieagent, de Administrator 
en de Betaalagent in het supplement van elk Subfonds in het artikel getiteld “Registrar and 
Transfer Agent, Domiciliary, Administrative and Paying Agent” wordt ook verduidelijkt door te 
vermelden dat de maximale vergoeding die de Vennootschap aan de Domicilieagent, de 
Administrator en de Betaalagent betaalt, is vastgesteld op 0,04% per jaar, tenzij de Intrinsieke 
Waarde van het Subfonds daalt een onder bepaald niveaus. In dat geval gelden overeengekomen 
minimumbedragen. Ook wordt vermeld dat de in dit hoofdstuk omschreven vergoedingen geen 
betrekking hebben op kosten zijn die ontstaan als gevolg van aanvullende of niet-
standaarddiensten en redelijke daadwerkelijk gemaakte kosten.     
 
 

IV. Beperkt aantal kleine correcties en aanpassingen 
 

De Raad van Bestuur gebruikt deze aanpassing van het Prospectus ook om de volgende wijzigingen 
aan te brengen: 

- Actualisering van de samenstelling van de raad van bestuur van de beheermaatschappij; 
- Aanpassing van alle verwijzingen naar de Mémorial, die sinds 1 juni 2016 is vervangen door 

de Recueil Electronique des Sociétés et Associations; 
- Toelichting op het gebruik van de algemeen aanvaarde boekhoudkundige grondslagen in 

Luxemburg voor de opstelling van de financiële verslaggeving van de Vennootschap; 
- Invoeging van meer details over de Hoofdbeleggingsbeheerder, Mirae Asset Global 

Investments (Hong Kong) Limited; 
- Verbetering van typefouten in de naam van Citibank onder het subkopje getiteld “The 

Registrar and Transfer Agent and Administrative Agent”; 
- Aanpassing van het subhoofdstuk getiteld “Investment in Emerging Markets” van het 

hoofdstuk “Risk Factors” teneinde de recentste ontwikkelingen van Stock Connect-oplossing 
weer te geven, die is gekozen voor die Subfondsen waarvoor het volgens het Prospectus is 
toegestaan om via Stock Connect in Chinese A-aandelen te beleggen. 

 
Als de aanpassingen onder V en VI niet aansluiten bij uw beleggingsbehoeften, dan kunt u uw 
Aandelen in het desbetreffende Subfonds gedurende een maand vanaf de datum van deze 
kennisgeving zonder terugkoopkosten laten terugkopen. Terugkopen vinden plaats 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 deze kennisgeving overeen met de 
feiten en is niets weggelaten dat invloed zou kunnen hebben op de strekking van deze informatie op 
de datum van deze kennisgeving. De Raad van Bestuur aanvaardt dienovereenkomstig de 
verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud van deze kennisgeving. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Voor en namens  
de Raad van Bestuur – Mirae Asset Global Discovery Fund  
 
 


