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Kennisgeving aan de Aandeelhouders 
 

Datum: 29/ 12/ 2017 
 
 
Beste Aandeelhouder, 
 
Hierbij brengen wij u op de hoogte van de volgende veranderingen in het Prospectus van Mirae 
Asset Global Discovery Fund (de “Vennootschap”). 
 

I. Wijziging van de definitie van Klasse R-Aandelen  
 
Conform Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende 
markten voor financiële instrumenten, zoals gewijzigd (“MiFID II”), heeft de Raad van bestuur 
besloten de categorieën van beleggers die in aanmerking komen voor inschrijving op Klasse “R”-
Aandelen te wijzigen, met ingang van 3 januari 2018, als volgt: 

 
Klasse R-Aandelen zijn beschikbaar voor: 
 

a) financiële tussenpersonen die volgens de reglementaire vereisten geen 
trailvergoedingen mogen aanvaarden en houden (in de EU zal dit ook financiële 
tussenpersonen omvatten die op onafhankelijke basis discretionair portefeuillebeheer 
of beleggingsadvies aanbieden); 

b) financiële tussenpersonen die niet-onafhankelijk advies verschaffen en die volgens 
afzonderlijke vergoedingsovereenkomsten met hun klanten geen trailvergoedingen 
mogen aanvaarden of houden; 

c) institutionele beleggers die voor eigen rekening beleggen en die zijn goedgekeurd door 
de Vennootschap of de Globale Distributeur. Met betrekking tot in de EU gevestigde 
beleggers betekent institutionele belegger een in aanmerking komende 
tegenpartij/professionele belegger in de zin van MiFID II. 

 
Beleggingen in Klasse “R”-Aandelen vóór 3 januari 2018 zijn niet onderworpen aan de nieuwe 
criteria om in aanmerking te komen, maar blijven onderworpen aan de vorige criteria om in 
aanmerking te komen (raadpleeg het Prospectus voor meer details over de vorige criteria om in 
aanmerking te komen). Bijkomende en nieuwe beleggingen in “R”-Aandelen vanaf 3 januari 2018 
door bestaande Aandeelhouders die niet voldoen aan de nieuwe criteria om in aanmerking te 
komen zullen niet langer worden aanvaard. 



 
*  *  * 

 
Het bijgewerkte Prospectus van januari 2018 en de bijgewerkte KIID's, indien relevant, zullen 
worden gepubliceerd op de website http://investments.miraeasset.eu en papieren exemplaren 
daarvan zullen kosteloos verkrijgbaar zijn op verzoek aan de maatschappelijke zetel van de 
Vennootschap.  
 
Het prospectus en de documenten met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information 
Document, “KIID” of “Ebi”) en de laatste periodieke verslagen van de Vennootschap zullen kosteloos 
beschikbaar in het Dutch bij de financiële dienstverlener in België en op het hoofdkantoor van de 
Vennootschap zijn.  
 
Tenzij anders gespecifieerd zullen de begrippen met een hoofdletter in deze kennisgeving dezelfde 
betekenis hebben zoals gedefinieerd in het Prospectus.  
 
Naar beste weten en overtuiging van de Raad van Bestuur (die alle redelijke zorg aan de dag heeft 
gelegd om te garanderen dat dit het geval is), is de informatie in deze kennisgeving in 
overeenstemming met de feiten en is er niets uit weggelaten dat het belang van dergelijke 
informatie zou kunnen beïnvloeden per de datum van deze kennisgeving. De Raad van Bestuur 
aanvaardt dienovereenkomstig de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud van deze 
kennisgeving. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Voor en namens  
de Raad van Bestuur – Mirae Asset Global Discovery Fund  
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