TOELICHTING WIJZIGINGEN PROSPECTUS 1 november 2022

Met deze toelichting wil FundShare Fund Management B.V. (FundShare, Beheerder), de beheerder van het InDelta fonds
(Fonds, inclusief alle Subfondsen), de wijzigingen van het prospectus kenbaar maken.

FlatexDEGIRO is geen Custodian / Broker meer
Sinds maart 2022 is CACEIS Bank als Custodian / Broker toegevoegd. De diensten van flatexDEGIRO worden niet meer
gebruikt.
Wijziging bestuur beheerder
Sinds 1 juni 2022 is Melvin Huisman gestopt als bestuurder bij FundShare, de beheerder van InDelta. Sindsdien bestaat het
bestuur uit de over gebleven leden Adam Rose en Jan-Jaap Surie, zij nemen de taken van Melvin Huisman over.
Wijzigingen in het beleggingsbeleid van de InDelta obligatiefondsen
Voor een betere spreiding hebben we de obligaties uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten toegevoegd aan de
selectiecriteria. Hiermee worden twee valuta’s aan de beleggingsrestricties toegevoegd; Amerikaanse Dollars en Britse
ponden. Dit zorgt ervoor dat er in dit fonds valutarisico’s zijn en dat we ‘Euro’ uit de naam van de fondsen hebben geschrapt;
InDelta Euro Staatsobligatie Index Fonds en InDelta Bedrijfsobligatie Index Fonds.
Wijzigingen in het beleggingsbeleid van het InDelta BRIC Index Fonds
Het BRIC fonds verdeelt de beleggingen over 4 landen: Brazilië, Rusland, India en China. Door de Russische invasie van
Oekraïne zijn alle Russische aandelen op de sanctielijst gezet. De huidige Russische beleggingen kunnen niet verkocht worden
en hebben geen waarde. Om meer spreiding in het fonds te brengen hebben we de ADR en GDR aandelen uit alle opkomende
landen toegevoegd in de selectiecriteria. De naam van het fonds is veranderd naar InDelta Opkomende Landen Index Fonds.

Het gewijzigde prospectus treedt op 1 november 2022 in werking.

Contact
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen naar aanleiding van deze wijzigingen? Wij staan u graag te woord.
Wij zijn bereikbaar per e-mail via contact@indelta.nl of per telefoon op 020-2477 222.

Met vriendelijke groet,
InDelta

