DWS Invest, SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L‐1115 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 86.465
KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS
Met ingang van 15 maart 2019 worden de volgende wijzigingen van kracht:
I.

Algemene wijzigingen aan het verkoopprospectus:
1.

Naamswijzigingen

De naam van "Deutsche Asset Management Schweiz AG" werd met ingang van 24 augustus 2018 gewijzigd in
"DWS CH AG".
De naam van "Deutsche Asset Management International GmbH" werd met ingang van 1 september 2018
gewijzigd in "DWS International GmbH".
Met ingang van 1 januari 2019 zijn de volgende entiteiten van naam gewijzigd:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

"Deutsche Asset Management S.A." werd omgedoopt tot "DWS Investment S.A.";
"Deutsche Asset Management (Hong Kong) Limited" werd omgedoopt tot "DWS Investments Hong Kong
Limited";
"Deutsche Asset Management (UK) Limited" werd omgedoopt tot "DWS Investments UK Limited";
"Deutsche Alternative Asset Management (Global) Limited" werd omgedoopt tot "DWS Alternatives Global
Limited";
"Deutsche Asset Management International GmbH – Filiale di Milano" werd omgedoopt tot "DWS
International GmbH – Filiale di Milano"; en
"Deutsche Asset Management (Asia) Limited" werd omgedoopt tot "DWS Investments Singapore Limited".

Met ingang van 2 januari 2019 werd "Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH" omgedoopt tot
"Nomura Asset Management Europe KVG mbH".
Het verkoopprospectus werd in die zin bijgewerkt.
2.

Aanpassing aan de kredietbeperkingen

Voorheen konden compartimenten tot 10% van hun nettovermogen lenen, mits deze lening tijdelijk van aard
was en de opbrengsten uit de lening niet dienden voor beleggingsdoeleinden. Voortaan is de mogelijkheid om
te lenen minder restrictief en wordt het mogelijk om tot 10% van het betreffend nettocompartimentvermogen
te lenen mits deze lening tijdelijk van aard is.
3.

Wijziging in de beschrijving van de "donatieaandeelcategorie"

De omschrijving van de "donatieaandeelcategorie" wordt als volgt bijgewerkt:

De Raad van Bestuur is van plan een jaarlijkse uitkering uit te betalen voor de aandeelcategorie met het
toevoegsel "W" (de "donatieaandeelcategorie"). Deze uitkering moet worden uitbetaald via de
respectieve instelling die de effectenrekening aanhoudt op aanwijzing en in naam van de betrokken
houder van de fondsaandelen ("aandeelhouder"), en dit, waar van toepassing, na aftrek van de Duitse
roerende voorheffing (kapitaalinkomstenbelasting of "Kapitalertragsteuer/KESt"), die wordt
ingehouden door de instelling die de bewaarrekening aanhoudt (plus solidariteitsbijdrage en, waar van
toepassing, kerkbelasting), aan een vastgelegde begiftigde ter bevordering van de fiscaal bevoordeligde
doeleinden van die begiftigde, als bedoeld in leden 51 e.v. van het Duits belastingwetboek
(Abgabenordnung/AO) ("donatie"). De definitie van de begiftigde en de aanwijzing om de uitkering uit
te betalen aan een begiftigde zijn vastgelegd in een passende overeenkomst tussen de aandeelhouder
en de instelling die de bewaarrekening aanhoudt. In dit verband wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat
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alle beslissingen over het al dan niet uitbetalen van uitkeringen en het bedrag ervan geheel naar inzicht
van de Raad van Bestuur worden genomen. Om operationele redenen en om de donatie correct af te
handelen moeten aandelen van een donatieaandeelcategorie die in de vorm van aandelen op naam zijn
uitgegeven en door een verzamelcertificaat zijn geattesteerd worden gedeponeerd op een
bewaarrekening bij een erkende instelling die bewaarrekeningen aanhoudt. Een lijst van instellingen die
bewaarrekeningen aanhouden ligt voor in de downloadsectie van de betreffende
donatieaandeelcategorie op de website van de Beheersmaatschappij www.dws.lu en www.dws.de.
Bij de inschrijving op aandelen in een donatieaandeelcategorie moet elke aandeelhouder aan de
instelling die de bewaarrekening aanhoudt , in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger, uitdrukkelijk
aanwijzing geven om in naam van de aandeelhouder alle uitkeringen uit te betalen (waar van
toepassing, na aftrek van de Duitse roerende voorheffing, ingehouden door de instelling die de
bewaarrekening aanhoudt, plus solidariteitsbijdrage en, waar van toepassing, kerkbelasting), waarop
de aandeelhouder van een donatieaandeelcategorie recht heeft als donatie aan de begiftigde. De
instelling die de bewaarrekening aanhoudt geeft de persoonsgegevens van de aandeelhouder door aan
de begiftigde om de donatie te verwerken. Aan de hand van deze gegevens vaardigt de begiftigde aan
de aandeelhouder een donatieontvangstbewijs uit, zoals bepaald in artikel 50 van de Duitse
uitvoeringsverordening
voor
de
inkomstenbelasting
(Einkommensteuer‐
Durchführungsverordnung/EStDV, hierna EStDV genoemd) als bewijs van de donatie aan de begiftigde.
Aandeelhouders van de donatieaandeelcategorie worden erop gewezen dat belastingen verschuldigd
kunnen worden in verband met de uitbetaling van de uitkeringen. Betrokken aandeelhouders worden er
verder op gewezen dat de donatie van deze uitkeringen mogelijk niet, of alleen onder bepaalde
voorwaarden, fiscaal aftrekbaar is.
Dit prospectus houdt geen belastingadvies in en is niet bedoeld om in de plaats te komen van dergelijk
advies. Aandeelhouders van de donatieaandeelcategorie moeten absoluut zelf inlichtingen en
onafhankelijk deskundig belastingadvies inwinnen over hun persoonlijke situatie met betrekking tot de
fiscale behandeling van de uitkering en de bijbehorende donatie die in hun naam aan de begiftigde wordt
uitbetaald. De Beleggingsvennootschap, de Raad van Bestuur of de Beheersmaatschappij bieden op dit
punt geen enkele waarborg. De Beleggingsvennootschap, de Raad van Bestuur en de
Beheersmaatschappij zijn niet verplicht om van een bevoegde belastingadministratie voor de
aandeelhouders of de begiftigde het volgende in te winnen: preliminaire fiscale beslissingen,
erkenningen of belastingcertificaten in verband met de fiscale behandeling van uitkeringen of de
daaraan verbonden donatie.
De Beleggingsvennootschap, de Raad van Bestuur en de Beheersmaatschappij moeten afzonderlijk
bepalen of voldaan is aan de statuutgebonden voorwaarden in overeenstemming met artikelen 51, 59,
60 en 61 van het Duits belastingwetboek, waarvan de begiftigde hen eenmalig het bewijs heeft geleverd
door voorlegging van de kennisgeving volgens artikel 60a van het Duits belastingwetboek; voor het
overige weten zij niet of preliminaire fiscale beslissingen, erkenningen of belastingcertificaten van een
bevoegde belastingadministratie werden verkregen. Verder zijn de Beleggingsvennootschap, de Raad
van Bestuur en de Beheersmaatschappij niet verantwoordelijk voor (i) de oprichting van de begiftigde,
(ii) eventuele aanpassingen aan de statuten van de begiftigde die de intrekking van de kennisgeving in
overeenstemming met artikel 60a van het Duits belastingwetboek zouden kunnen verrechtvaardigen,
(iii) de operationele werking van de begiftigde, met name de feitelijke beheersactiviteit zoals bedoeld in
artikel 63 van het Duits belastingwetboek, (iv) het geven van toestemming aan de begiftigde om
donatiebetalingsbewijzen uit te vaardigen in overeenstemming met artikelen 63 (5) en 50 EStDV, (v) het
verlenen van belastingvrijstelling aan de begiftigde voor de aanslagperiode of voor de tijd van de
schenking, met name in overeenstemming met artikel 5 (1), nr. 9, van de Duitse wet op de
vennootschapsbelasting (Körperschaftsteuergesetz/KStG), artikel 9, nr. 5, van de Duitse
handelsbelastingwet (Gewerbesteuergesetz/GewStG), artikel 13 (1), nr. 16 (b) van de Duitse wet op de
erfenis‐ en schenkingsrechten (Erbschaftsteuer‐ und Schenkungsteuergesetz / ErbStG), (vi) de toekenning
van een donatie als bedoeld in artikel 50 EStDV aan de aandeelhouders, of (vii) de belastingvordering in
verband met de donatie van de aandeelhouder, met name het indienen van een belastingaangifte of
andere al dan niet officiële schriftelijke documenten in verband met de donatie voor de desbetreffende
aandeelhouder ten gunste van deze aandeelhouder.
De aandeelhouders worden in kennis gesteld van de uitkeringen via een kennisgeving op de website van
de Beheersmaatschappij op www.dws.lu en www.dws.de.
4.

Wijziging in het verkoop‐, informatie‐ en betaalkantoor voor Oostenrijk

De volgende entiteit zal niet meer optreden als verkoop‐, informatie‐ en betaalkantoor in Oostenrijk:
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Deutsche Bank Österreich AG
Stock‐im‐Eisen‐Platz 3
A‐1010 Wenen
De volgende entiteit zal daarentegen optreden als verkoop‐, informatie‐ en betaalkantoor in Oostenrijk:
Deutsche Bank AG Filiale Wien
Fleischmarkt 1
A‐1010 Wenen

II.

Terugkerende wijzigingen voor diverse compartimenten:
1.

Wijziging van de orderaannamecyclus

De orderaanname wordt gewijzigd van de prijs voor de dag van aanname naar een latere prijs voor de
compartimenten DWS Invest Climate Tech, DWS Invest Dynamic Opportunities, DWS Invest ESG European
Small/Mid Cap, DWS Invest Green Bonds, DWS Invest SDG Global Equities en DWS Invest Smart Industrial
Technologies.
2.

Wijziging in de berekeningsdatums van de aandeelwaarde

Voor de compartimenten DWS Invest CROCI Sectors en DWS Invest CROCI Sectors Plus wordt de
berekeningsdatum van de aandeelwaarde gewijzigd als volgt:
Tot nu toe werd de aandeelwaarde berekend op elke bankwerkdag in Luxemburg die ook een beursdag is op de
New York Stock Exchange (NYSE), Xetra Exchange Electronic Trading (DE) en de London Stock Exchange.
Voortaan wordt de aandeelwaarde berekend op elke bankwerkdag in Luxemburg en Frankfurt die ook een
beursdag is op de New York Stock Exchange (NYSE), Xetra Exchange Electronic Trading (DE) en de London Stock
Exchange.
3.

Aanpassing van de prestatiebenchmark en referentieportefeuille (risicobenchmark)

Voor de compartimenten DWS Invest CROCI Sectors en DWS Invest CROCI Sectors Plus worden de
prestatiebenchmark en referentieportefeuille (risicobenchmark) gewijzigd als volgt:
Oud

Nieuw

Prestatiebenchmark

MSCI World TR in EUR

MSCI World Net TR in EUR

Referentieportefeuille

MSCI World TR in EUR

MSCI World Net TR in EUR

4.

Toepassing van de CROCI‐strategieën

De volgende zin wordt toegevoegd aan het beleggingsbeleid voor compartimenten die CROCI‐strategieën volgen
om hun beleggingsdoel na te streven (DWS Invest CROCI Euro, DWS Invest CROCI Europe, DWS Invest CROCI
Global Dividends, DWS Invest CROCI Japan, DWS Invest CROCI Sectors, DWS Invest CROCI Sectors Plus, DWS
Invest CROCI US, DWS Invest CROCI US Dividends, DWS Invest CROCI World en DWS Invest CROCI World ESG):
"Bij de toepassing van de strategie in het compartiment kan de compartimentbeheerder rekening
houden met risicobeperkingen."
5. Gebruik van een sub‐Transfer Agent
De volgende entiteit zal optreden als onderbewaarder en sub‐Transfer Agent voor de compartimenten die de
CROCI‐strategie volgen, d.i. DWS Invest CROCI Deep Value ESG, DWS Invest CROCI Euro, DWS Invest CROCI
Europe, DWS Invest CROCI Global Dividends, DWS Invest CROCI Intellectual Capital, DWS Invest CROCI Japan,
DWS Invest CROCI Sectors, DWS Invest CROCI Sectors Plus, DWS Invest CROCI US, DWS Invest CROCI US
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Dividends, DWS Invest CROCI World en DWS Invest CROCI World ESG:
RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
4360 Esch‐sur‐Alzette
Groothertogdom Luxemburg
6. Schrapping van de verenigbaarheid met PEA
De compartimenten DWS Invest European Equity Focussed Alpha, DWS Invest Top Dividend Opportunities, DWS
Invest European Small Cap, DWS Invest Climate Tech en DWS Invest Top Europe komen niet, of niet meer, in
aanmerking voor PEA (Plan d`Epargne en Actions).
7.

Aanpassing van het beleggingsbeleid

Voor de compartimenten DWS Invest China High Income Bonds en DWS Invest China Onshore Bonds wordt het
beleggingsbeleid aangepast als volgt:
Voortaan wordt dit aangepast als volgt:
"(...) In extreme marktomstandigheden mag de
compartimentbeheerder
afwijken
van
het
voornoemd
beleggingsbeleid
om
liquiditeitsproblemen te vermijden. Tot 100% van het
compartimentvermogen mag tijdelijk worden belegd
in rentende effecten van de Verenigde Staten van
Amerika en in Japanse en Europese (EU‐lidstaten en
het Verenigd Koninkrijk) staatsobligaties. In dat geval
zal de beheerder naar eigen inzicht bepalen of, en in
welke mate, het compartiment het valutarisico in
renminbi zal indekken. (…)"

Tot dusver luidde het beleggingsbeleid als volgt:
"(...) In extreme marktomstandigheden mag de
compartimentbeheerder
afwijken
van
het
voornoemd
beleggingsbeleid
om
liquiditeitsproblemen te vermijden. Tot 100% van het
compartimentvermogen mag tijdelijk worden belegd
in rentende effecten van de Verenigde Staten van
Amerika en in Japanse en Europese (EU‐lidstaten)
staatsobligaties. In dat geval zal de beheerder naar
eigen inzicht bepalen of, en in welke mate, het
compartiment het valutarisico in renminbi zal
indekken. (…)"

III.

Wijzigingen voor individuele compartimenten:
1.

Voor het compartiment "DWS Invest Artificial Intelligence":

Aanpassing van de prestatiebenchmark en referentieportefeuille (risicobenchmark)
Oud
Nieuw
Prestatiebenchmark

‐

Referentieportefeuille

MSCI World AC Index

2.

50% MSCI World Information Tech Index Net Return in
EUR, 35% MSCI All Country World Index in EUR en 15%
MSCI China 50 Capped Index in EUR
50% MSCI World Information Tech Index Net Return in
EUR, 35% MSCI All Country World Index in EUR en 15%
MSCI China 50 Capped Index in EUR

Voor het compartiment "DWS Invest Asian Bonds":

Aanpassing van het beleggingsbeleid
Tot dusver luidde het beleggingsbeleid als volgt:
"(…)Het compartimentvermogen mag worden belegd
in rentende effecten en converteerbare obligaties
uitgegeven door:
– Regeringen van Aziatische landen.
– Aziatische overheidsinstanties.
– Aziatische gemeentelijke overheden.
– Ondernemingen met zetel in Aziatische landen of
die hun bedrijfsactiviteiten overwegend in
Aziatische landen uitoefenen.
– Supranationale instellingen, zoals de Wereldbank

Voortaan wordt dit aangepast als volgt:
"(…)Het compartimentvermogen mag worden belegd
in rentende effecten en converteerbare obligaties
uitgegeven door:
– Regeringen van Aziatische rechtsgebieden.
– Aziatische overheidsinstanties.
– Aziatische gemeentelijke rechtsgebieden.
– Ondernemingen met zetel in een Aziatisch
rechtsgebied of die hun bedrijfsactiviteiten
overwegend in een Aziatisch rechtsgebied
uitoefenen.
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(IBRD), de Europese Investeringsbank (EIB) en de
Europese Bank voor Wederopbouw en
Ontwikkeling (EBRD) in Aziatische valuta's.
– Niet‐Aziatische
bedrijfsobligaties
die
zijn
uitgegeven in Aziatische valuta's.
Deze rentende effecten mogen uitgedrukt zijn in US‐
dollar, valuta's van andere G7‐landen en diverse
Aziatische valuta's. De rating van emittenten kan
uiteenlopen van Aaa tot B3 (Moody's) en AAA tot B‐
(Standard & Poor's) of gelijkwaardige ratings. In geval
van een afwijkende rating tussen drie ratingbureaus,
zal de tweede beste rating doorslaggevend zijn.
Indien een effect slechts van twee bureaus een rating
heeft verkregen, zal de lagere van de twee ratings
worden
gebruikt
ten
behoeve
van
de
ratingclassificatie. Indien een effect slechts één rating
heeft, zal deze ene rating worden gebruikt. Indien er
geen officiële rating is, wordt een interne rating
toegepast in overeenstemming met de interne
richtlijnen van Deutsche AM.
Beleggingen in binnenlandse effecten via de Chinese
onshoremarkt verlopen via beursgenoteerde
effecten, via rechtstreekse toegang tot de
interbancaire obligatiemarkt (CIBM) of de Bond
Connect. Voor beleggingen via de Bond Connect moet
de beleggingsbeperking van 10% als bedoeld in artikel
41 (2) a) van de Wet van 2010 in acht worden
genomen.
Als alternatief kunnen beleggingen plaatsvinden via
het R‐QFII‐schema (Renminbi Qualified Foreign
Institutional), waarvoor de compartimentbeheerder
een R‐QFII‐licentie moet verkregen hebben van de
CSRC (China Securities Regulatory Commission).
Bovendien dient aan de compartimentbeheerder
mogelijk een quota voor R‐QFII‐beleggingen te zijn
verleend door de SAFE (State Administration of
Foreign Exchange).
Maximaal 30% van het vermogen van het
compartiment mag worden belegd in rentende
schuldeffecten uitgedrukt in Aziatische valuta's, US‐
dollar en valuta's van andere G‐7‐landen van
emittenten die niet voldoen aan de hierboven
vermelde criteria en cashdeposito's. In extreme
marktomstandigheden mag de beheerder afwijken
van het voornoemd beleggingsbeleid om
liquiditeitsproblemen te vermijden. Tot 100% van het
compartimentvermogen mag tijdelijk worden belegd
in rentende effecten van de Verenigde Staten van
Amerika en in Japanse en Europese (EU‐lidstaten)
staatsobligaties.
(…)"

3.

– Supranationale instellingen, zoals de Wereldbank
(IBRD), de Europese Investeringsbank (EIB) en de
Europese Bank voor Wederopbouw en
Ontwikkeling (EBRD) in Aziatische valuta's.
die
zijn
– Niet‐Aziatische
bedrijfsobligaties
uitgegeven in Aziatische valuta's.
Deze rentende effecten mogen uitgedrukt zijn in US‐
dollar, valuta's van andere G7‐landen en diverse
Aziatische valuta's. De rating van emittenten kan
uiteenlopen van Aaa tot B3 (Moody's) en AAA tot B‐
(Standard & Poor's) of gelijkwaardige ratings. In geval
van een afwijkende rating tussen drie ratingbureaus,
zal de tweede beste rating doorslaggevend zijn.
Indien een effect slechts van twee bureaus een rating
heeft verkregen, zal de lagere van de twee ratings
worden
gebruikt
ten
behoeve
van
de
ratingclassificatie. Indien een effect slechts één rating
heeft, zal deze ene rating worden gebruikt. Indien er
geen officiële rating is, wordt een interne rating
toegepast in overeenstemming met de interne
richtlijnen van DWS.
Beleggingen in binnenlandse effecten via de Chinese
onshoremarkt verlopen via beursgenoteerde
effecten, via rechtstreekse toegang tot de
interbancaire obligatiemarkt (CIBM) of de Bond
Connect. Voor beleggingen via de Bond Connect moet
de beleggingsbeperking van 10% als bedoeld in artikel
41 (2) a) van de Wet van 2010 in acht worden
genomen.
Als alternatief kunnen beleggingen plaatsvinden via
het R‐QFII‐schema (Renminbi Qualified Foreign
Institutional), waarvoor de compartimentbeheerder
een R‐QFII‐licentie moet verkregen hebben van de
CSRC (China Securities Regulatory Commission).
Bovendien dient aan de compartimentbeheerder
mogelijk een quota voor R‐QFII‐beleggingen te zijn
verleend door de SAFE (State Administration of
Foreign Exchange).
Maximaal 30% van het vermogen van het
compartiment mag worden belegd in rentende
schuldeffecten uitgedrukt in Aziatische valuta's, US‐
dollar en valuta's van andere G‐7‐landen van
emittenten die niet voldoen aan de hierboven
vermelde criteria en cashdeposito's. In extreme
marktomstandigheden mag de beheerder afwijken
van het voornoemd beleggingsbeleid om
liquiditeitsproblemen te vermijden. Tot 100% van het
compartimentvermogen mag tijdelijk worden belegd
in rentende effecten van de Verenigde Staten van
Amerika en in Japanse en Europese (EU‐lidstaten en
het Verenigd Koninkrijk) staatsobligaties.
(…)"

Voor het compartiment "DWS Invest Asian Small/Mid Cap"

Aanpassing van het beleggingsbeleid
Tot dusver luidde het beleggingsbeleid als volgt:

Voortaan wordt dit aangepast als volgt:
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"Voornaamste beleggingsdoelstelling van het
compartiment DWS Invest Asian Small/Mid Cap is de
realisatie van een waardetoename van het kapitaal
op lange termijn door te beleggen in een portefeuille
van kleine en middelgrote ondernemingen op de
Aziatische markten.
Daarvoor wordt minstens 70% van het
compartimentvermogen belegd in aandelen en
andere participatie‐effecten en rechten op
participatiewaarden van kleine en middelgrote
ondernemingen met zetel in een Aziatisch
rechtsgebied of die hun bedrijfsactiviteiten
overwegend in Azië uitoefenen of die als
holdingvennootschappen hoofdzakelijk participaties
hebben in ondernemingen met zetel in Azië.
(…)"

"Voornaamste beleggingsdoelstelling van het
compartiment DWS Invest Asian Small/Mid Cap is de
realisatie van een waardetoename van het kapitaal
op lange termijn door te beleggen in een portefeuille
van kleine en middelgrote ondernemingen op de
Aziatische markten.
Daarvoor wordt minstens 70% van het
compartimentvermogen belegd in aandelen en
andere participatie‐effecten en rechten op
participatiewaarden van kleine en middelgrote
ondernemingen met zetel in een Aziatisch land of die
hun bedrijfsactiviteiten overwegend in Azië
uitoefenen of die als holdingvennootschappen
hoofdzakelijk participaties hebben in ondernemingen
met zetel in Azië.
(…)"
4.

Voor het compartiment "DWS Invest China Bonds":

Aanpassing van het beleggingsbeleid
Tot dusver luidde het beleggingsbeleid als volgt:
"(…) Het compartimentvermogen mag worden belegd
in rentende schuldeffecten uitgegeven door:
–
de Chinese overheid,
–
Chinese overheidsinstanties,
–
Chinese gemeentelijke instanties,
–
ondernemingen met zetel in China of die
hun
bedrijfsactiviteiten
overwegend
in China uitoefenen.
Vermogenswaarden die niet zijn uitgedrukt in
renminbi zullen doorgaans worden ingedekt tegen de
renminbi. Het vermogen van het compartiment mag
ook worden belegd in rentende schuldeffecten die zijn
uitgedrukt in, of ingedekt tegen, de renminbi van
emittenten die niet voldoen aan de hierboven
vermelde criteria en cashdeposito's uitgedrukt in
renminbi.
(…)
In extreme marktomstandigheden mag de beheerder
afwijken van het voornoemd beleggingsbeleid om
liquiditeitsproblemen te vermijden. Tot 100% van het
compartimentvermogen mag tijdelijk worden belegd
in rentende effecten van de Verenigde Staten van
Amerika en in Japanse en Europese (EU‐lidstaten)
staatsobligaties. In dat geval zal de beheerder naar
eigen inzicht bepalen of, en in welke mate, het
compartiment het valutarisico in renminbi zal
indekken.
(…)"
6.

Voortaan wordt dit aangepast als volgt:
"(…) Het compartimentvermogen mag worden belegd
in rentende schuldeffecten uitgegeven door:
–
de Chinese overheid,
–
Chinese overheidsinstanties,
–
Chinese gemeentelijke instanties,
–
ondernemingen met zetel in China of die
hun
bedrijfsactiviteiten
overwegend
in China uitoefenen.
Minstens 51% van het compartimentvermogen wordt
belegd in rentende schuldeffecten die zijn uitgedrukt
in, of zijn ingedekt tegen, de renminbi en
cashdeposito's in renminbi.
(…)
In extreme marktomstandigheden mag de beheerder
afwijken van het voornoemd beleggingsbeleid om
liquiditeitsproblemen te vermijden. Tot 100% van het
compartimentvermogen mag tijdelijk worden belegd
in rentende effecten van de Verenigde Staten van
Amerika en in Japanse en Europese (EU‐lidstaten en
het Verenigd Koninkrijk) staatsobligaties. In dat geval
zal de beheerder naar eigen inzicht bepalen of, en in
welke mate, het compartiment het valutarisico in
renminbi zal indekken.
(…)"

Voor het compartiment "DWS Invest Chinese Equities":

Toelichting over aandeelcategorie TFC
Tot nu toe had DWS Invest Chinese Equities de bijkomende prestatiegebonden vergoeding voor
aandeelcategorie TFC in euro niet expliciet bekendgemaakt. Aan de beleggers wordt nu meegedeeld dat aan
aandeelcategorie TFC in euro een prestatiegebonden vergoeding verbonden is, zoals verder in het
verkoopprospectus wordt gepreciseerd.
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7.

Voor het compartiment "DWS Invest CROCI Sectors":

Aanpassing van het beleggingsbeleid
Tot dusver luidde het beleggingsbeleid als volgt:
"(…) De beleggingsstrategie zal over het algemeen
aandelen met de laagste CROCI economische koers‐
winstverhouding ("CROCI economische k/w")
selecteren uit de drie sectoren met de laagste
gemiddelde CROCI economische k/w's. Sectoren die
voor selectie in aanmerking komen zijn:
luxeconsumptiegoederen,
primaire
consumptiegoederen, energie, gezondheidszorg,
industriële
producten,
informatietechnologie,
materialen en nutsbedrijven. Bedrijven uit de
financiële en vastgoedsectoren komen niet in
aanmerking voor selectie. Binnen elke sector worden
de aandelen geselecteerd uit een universum van de
grootste beurzen van de ontwikkelde wereld op basis
van hun marktkapitalisatie in de VS, Europa en Japan
en waarvoor de CROCI economische k/w's zijn
berekend. (…)"

8.

Voortaan wordt dit aangepast als volgt:
"(…) De beleggingsstrategie zal over het algemeen
aandelen met de laagste CROCI economische koers‐
winstverhouding ("CROCI economische k/w")
selecteren uit de drie sectoren met de laagste
gemiddelde CROCI economische k/w's. Sectoren die
voor selectie in aanmerking komen zijn:
communicatiediensten, luxeconsumptiegoederen,
primaire
consumptiegoederen,
energie,
gezondheidszorg,
industriële
producten,
informatietechnologie, materialen en nutsbedrijven.
Bedrijven uit de financiële en vastgoedsectoren
komen niet in aanmerking voor selectie. Binnen elke
sector worden de aandelen geselecteerd uit een
universum van de grootste beurzen van de
ontwikkelde
wereld
op
basis
van
hun
marktkapitalisatie in de VS, Europa en Japan en
waarvoor de CROCI economische k/w's zijn berekend.
(…)"

Voor het compartiment "DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)":

Aanpassing van de referentieportefeuille (risicobenchmark)
Momenteel meet het compartiment het marktrisico met de methode van de relatieve Value‐at‐Risk (VAR) met
de "iBoxx Euro overall 1‐3Y" als referentieportefeuille (risicobenchmark).
Voortaan zal het compartiment het marktrisico meten door middel van een absolute VaR‐methode. De VaR van
het compartimentvermogen bedraagt maximaal 1,77% van het compartimentvermogen voor wat betreft een
termijn van bezit van 10 dagen en een betrouwbaarheidsniveau van 99% als parameters.
9.

Voor het compartiment "DWS Invest Euro Corporate Bonds":

Wijziging in de beschrijving van de aandeelcategorie
De volgende wijzigingen worden doorgevoerd voor de aandeelcategorieën.

Naam van de aandeelcategorie
Vergoeding
voor
de
Beheersmaatschappij
Overige

Naam van de aandeelcategorie
Vergoeding
voor
de
Beheersmaatschappij
Overige

Oud
RC
Maximaal 0,6%

Nieuw
IC100
Maximaal 0,2%
Het minimaal beleggingskapitaal
voor deze aandeelcategorie wordt
vastgelegd op EUR 100.000.000.‐

Oud
RD
Maximaal 0,6%

Nieuw
ID100
Maximaal 0,2%
Het minimaal beleggingskapitaal
voor deze aandeelcategorie wordt
vastgelegd op EUR 100.000.000.‐
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10. Voor het compartiment "DWS Invest Euro High Yield Corporates":
Wijziging in de beschrijving van de aandeelcategorie
De volgende wijzigingen worden doorgevoerd voor de aandeelcategorieën.

Naam van de aandeelcategorie

Oud
RC

Nieuw
IC50
Het minimaal beleggingskapitaal
voor deze aandeelcategorie wordt
vastgelegd op EUR 50.000.000.‐

Naam van de aandeelcategorie

Oud
RD

Nieuw
ID50
Het minimaal beleggingskapitaal
voor deze aandeelcategorie wordt
vastgelegd op EUR 50.000.000.‐

11. Voor het compartiment "DWS Invest Euro‐Gov Bonds":
Aanpassing van het beleggingsbeleid
Tot dusver luidde het beleggingsbeleid als volgt:
(…)
Minstens 70% van het compartimentvermogen (na
aftrek van de liquide middelen) wordt belegd in
rentende schuldeffecten in euro, uitgegeven door
landen van de Europese Economische Ruimte,
staatsinstellingen in deze landen en supranationale
openbare internationale organisaties waarvan
minstens één land van de Europese Economische
Ruimte lid is. (…)

Voortaan wordt dit aangepast als volgt:
(…)
Minstens 70% van het compartimentvermogen (na
aftrek van de liquide middelen) wordt belegd in
rentende schuldeffecten in euro, uitgegeven door
landen van de Europese Economische Ruimte of het
Verenigd Koninkrijk, staatsinstellingen in deze
landen en supranationale openbare internationale
organisaties waarvan minstens één land van de
Europese Economische Ruimte of het Verenigd
Koninkrijk lid is.
(…)

12. Voor het compartiment "DWS Invest Global Emerging Markets Equities":
Wijziging van de compartimentbeheerder
Momenteel wordt het compartimentbeheer uitbesteed aan DWS Investment GmbH, dat het uitbesteedde aan
Deutsche Asset Management (UK) Limited en Deutsche Asset Management (Hong Kong) Limited. Voortaan zal
DWS Investment GmbH het fondsbeheer uitbesteden aan DWS Investments Hong Kong Limited.
13. Voor het compartiment "DWS Invest Global Short Duration":
Wijziging in de beschrijving van de aandeelcategorie
De volgende wijziging wordt doorgevoerd voor de aandeelcategorie.

Naam van de aandeelcategorie

Oud
RDH

Nieuw
IDH50
Het minimaal beleggingskapitaal
voor deze aandeelcategorie wordt
vastgelegd op EUR 50.000.000.‐

14. Voor het compartiment "DWS Invest Short Duration Credit":
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Wijziging in de beschrijving van de aandeelcategorie
De volgende wijziging wordt doorgevoerd voor de aandeelcategorieën.

Naam van de aandeelcategorie
Naam van de aandeelcategorie

Oud
RD
RC

Nieuw
ID50
IC50
Het minimaal beleggingskapitaal
voor de beide aandeelcategorieën
wordt
vastgelegd
op
EUR
50.000.000.‐

15. Voor het compartiment "DWS Invest Top Europe":
Aanpassing van het beleggingsbeleid
Tot dusver luidde het beleggingsbeleid als volgt:
Doel van het beleggingsbeleid van DWS Invest Top
Europe is de realisatie van een zo groot mogelijke
waardetoename van het belegd kapitaal in euro. Het
compartiment mag aandelen, rentende effecten,
converteerbare obligaties en obligatieleningen met
warrants, participatiecertificaten en winstbewijzen,
warrants op aandelen en indexcertificaten aankopen.
Minstens 75% van het compartimentvermogen wordt
belegd in aandelen van emittenten met hoofdzetel in
een lidstaat van de EU, Noorwegen en/of IJsland.
(…)

Voortaan wordt dit aangepast als volgt:
Doel van het beleggingsbeleid van DWS Invest Top
Europe is de realisatie van een zo groot mogelijke
waardetoename van het belegd kapitaal in euro. Het
compartiment mag aandelen, rentende effecten,
converteerbare obligaties en obligatieleningen met
warrants, participatiecertificaten en winstbewijzen,
warrants op aandelen en indexcertificaten aankopen.
Minstens 75% van het compartimentvermogen wordt
belegd in aandelen van emittenten met hoofdzetel in
een lidstaat van de EU, het Verenigd Koninkrijk,
Noorwegen en/of IJsland.
(…)

16. Voor het compartiment "DWS Invest USD Corporate Bonds":
Naamswijziging van het compartiment
Het compartiment wordt omgedoopt tot "DWS Invest ESG USD Corporate Bonds".
Aanpassing van het beleggingsbeleid
De volgende bewoording zal worden toegevoegd aan het beleggingsbeleid om het compartiment ESG‐conform
te maken:
"Het compartimentvermogen wordt voornamelijk belegd in effecten van binnenlandse en buitenlandse
emittenten die gefocust zijn op een milieuvriendelijk, sociaal en deugdelijk bestuur (ESG).
In het selectieproces van effecten wordt, buiten het financieel succes van een bedrijf, ook rekening gehouden
met de prestaties op het vlak van milieuvriendelijk, sociaal en deugdelijk bestuur. In het
aandelenselectieproces hanteert het compartiment algemeen erkende strategieën voor het toepassen van
de ESG‐gerichte aanpak. Hierbij worden uitsluitingscriteria gehanteerd ("negatieve selectiestrategie") en
belegt het compartiment in effecten van emittenten die in hun categorie het best presteren op de
voornoemde ESG‐criteria ("Best in Class‐strategie"). Bovendien wordt met bedrijven in dialoog getreden om
hun prestaties op het vlak van milieuvriendelijk, sociaal en deugdelijk bestuur te verbeteren. De dialoog kan
ook worden gevoerd via onze proxy‐stemmingen ("engagement‐strategie").
De ESG‐prestaties van een bedrijf worden, los van hun financieel succes, beoordeeld op een reeks indicatoren.
Tot deze factoren behoren onder meer, maar niet uitsluitend:
Milieu:
– Behoud van flora en fauna,
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–
–
–

Bescherming van natuurlijke hulpbronnen, lucht en binnenwateren,
Beperking van bodemdegradatie en klimaatverandering,
Voorkoming van aantasting van ecosystemen en verlies aan biodiversiteit.

Sociaal:
– Algemene mensenrechten,
– Verbod op kinderarbeid en dwangarbeid,
– Verplichting tot non‐discriminatie,
– Veiligheid en preventie op het werk,
– Billijke werkomstandigheden en passende verloning.
Deugdelijk bestuur:
– Principes betreffende deugdelijk bestuur van het ICGN,
– Anticorruptieprincipes van het Global Compact.
De ESG‐criteria worden samengevat in een bedrijfseigen ESG‐score die wordt berekend op basis van
verschillende ESG‐gegevensverstrekkers. De resulterende ESG‐score beoordeelt de ESG‐prestaties van een
bedrijf ten aanzien van algemeen aanvaarde normen voor milieuvriendelijk, sociaal en deugdelijk bestuur."

Bijkomende kennisgeving:
Aandeelhouders worden aangemaand de huidige versie van het volledig verkoopprospectus en de Essentiële
beleggersinformatie op te vragen. De huidige versies van het volledig verkoopprospectus, de Essentiële
beleggersinformatie en de halfjaar‐ en jaarverslagen zijn verkrijgbaar bij de Beheersmaatschappij en de
aangestelde betaalkantoren.
Aandeelhouders die de hierin vermelde wijzigingen niet aanvaarden, mogen hun aandelen binnen één maand
na deze bekendmaking kosteloos verkopen in de kantoren van de Beheersmaatschappij en in alle in het
verkoopprospectus genoemde betaalkantoren.
Luxemburg, februari 2019
DWS Invest, SICAV
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