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Wij zijn van plan de volgende wijzigingen aan te brengen in de voornoemde ICBE-fondsen:
Aanpassing van de kostenclausule aan de herziene modelkostenclausule van de BaFin
De Duitse financiële toezichtsautoriteit (BaFin) heeft op 22 juni 2018 zijn herziene modelkostenclausule voor openbare
beleggingsfondsen bekendgemaakt.
De paragraaf "Kosten en ontvangen dienstverlening" van de bijzondere beleggingsvoorwaarden voor het ICBE-fonds wordt
hieraan aangepast.
In paragraaf 1 werd de zin opgenomen die stelt dat de Vennootschap het recht heeft op de onkostenvergoeding maandelijkse
proportionele voorschotten te heffen. Verder werd in paragraaf 1 punt a) gepreciseerd dat de vergoeding voor het beheer van
het ICBE-fonds betrekking heeft op het collectief vermogensbeheer. Hieronder vallen meer bepaald het fondsmanagement,
administratieve activiteiten, verkoopkosten en ook de service fee voor rapportering en analyse.
Bovendien wordt in paragraaf 1 de zin geschrapt dat de onkostenvergoeding voor het ICBE-fonds op elk moment kan worden
ingehouden.
Paragraaf 3 wordt aangepast in die zin dat de vergoeding van de Vennootschap voor effectenkrediettransacties en
retrocessietransacties wordt verlaagd. Tot nu toe ontving de Vennootschap voor het aanknopen, voorbereiden en uitvoeren
van effectenkrediettransacties en retrocessietransacties voor rekening van het ICBE-fonds een forfaitaire vergoeding van
maximaal 40% van de opbrengsten uit deze transacties. Voortaan wordt deze vergoeding verlaagd, zodat de Vennootschap
alleen nog een marktconforme vergoeding van maximaal een derde van de bruto opbrengsten uit deze transacties ontvangt.

De wijzigingen worden van kracht op 1 januari 2019.
Deelbewijshouders die het met deze wijzigingen niet eens zijn kunnen hun deelbewijzen in het ICBE-fonds kosteloos
teruggeven. Gelieve u hiervoor te wenden tot uw bewaarkantoor.
De geldende beleggingsvoorwaarden, het verkoopprospectus en de Essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos
verkrijgbaar bij DWS Investment GmbH.
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