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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN AVIVA INVESTORS - 

GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND  

Luxemburg, 25 mei 2022 

Geachte Aandeelhouder, 

Hierbij willen wij u informeren dat de Raad van Bestuur van het Fonds heeft besloten het beleggingsbeleid van 

Aviva Investors – Global Convertibles Absolute Return Fund (het "Compartiment") te wijzigen, zoals 

toegelicht in het prospectus van het Fonds (het "Prospectus"), en zoals hieronder beschreven: 

Beleggingsbeleid 

De Raad heeft besloten om het beleggingsbeleid van het Compartiment aan te passen zoals hieronder is 

uiteengezet om de blootstelling aan 'hoogwaardige' converteerbare obligaties weg te nemen. Toen het 

Compartiment werd beheerd door de vorige subbeleggingsbeheerder Westwood Management Corp., werd de 

verwijzing naar 'hoogwaardig' geïnterpreteerd als dat het Compartiment werd beheerd volgens een 

gemiddelde gewogen rating van BB. Het was gebaseerd op een rating die oorspronkelijk was afgeleid van 

door brokers geleverde credit spreads. De benadering werd later veranderd naar het gebruik van 

wanbetalingskansen van Bloomberg.  Hoewel deze benaderingen een onafhankelijke kwalificatie boden voor 

een beoordelingsschaal, hadden ze niet als gelijkwaardig met de ratings van Moody of S&P geïnterpreteerd 

moeten worden. De huidige beoordeling van de kans op wanbetaling is niet meer dan dat: een score voor de 

kans dat de converteerbare obligatie het komende jaar in gebreke blijft. Het is niet per se een maatstaf van 

hoge of lage kwaliteit:  

"Het Compartiment is hoofdzakelijk op zoek naar blootstelling aan hoogwaardige converteerbare obligaties 

vanuit de hele wereld. Het 

Compartiment tracht rendementen te genereren door converteerbare obligaties van grote emittenten te 

identificeren die een korting bieden ten opzichte van hun  

impliciete waarde en een aantrekkelijk rendement en hoge liquiditeit." 

*** 

Als u deze wijziging niet accepteert, kunt u tot 27 juni 2022 kosteloos verzoeken om de terugkoop van uw 

aandelen of de omzetting ervan in die van een ander compartiment, overeenkomstig de voorwaarden die zijn 

uiteengezet in het Prospectus 

Een bijgewerkte versie van het Prospectus van juli 2022, waarin de bovenstaande wijziging is opgenomen, zal 

binnenkort gratis verkrijgbaar zijn op het hoofdkantoor van het Fonds. 

Termen met een hoofdletter die in deze kennisgeving niet werden gedefinieerd, zullen dezelfde betekenis 

hebben als in het Prospectus. 
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Indien u nog vragen hebt over de bovenstaande wijzigingen, kunt u contact opnemen met Aviva 

Investors Luxembourg S.A. op het volgende nummer: +352 40 28 20 1. 

 

Hoogachtend, 

 

Cindy Joller 

Namens de Raad van Bestuur 


