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Ieder kwartaal een aantrekkelijk dividendrendement 

Kans op extra koersrendement 

Minder beweeglijke waardeontwikkeling 





Wilt u regelmatig aantrekkelijke inkomsten uit uw vermo-

gen ontvangen? En tegelijkertijd kunnen profiteren van de

rendementskansen van de were ldw ijde aande len -

markten? Dan zal het nieuwe ABN AMRO Premium Global

Dividend Fund u aanspreken. Dit beleggingsfonds streeft

naar een uitkering van 8%1 op jaarbasis, uit te keren in

vier kwartaalbetalingen. Deze uitkering bestaat groten-

deels uit het dividend van het ABN AMRO Global High

Income Equity Fund, de premie opbrengsten verkregen

door het schrijven van opties, rente over aangehouden

liquidi teiten en een deel van de eventuele koerswinsten

van het ABN AMRO Global High Income Equity Fund.

Een bijzonder kenmerk van dit beleggingsfonds is de 

minder beweeglijke waardeontwikkeling als gevolg van

de focus op inkomsten uit optiepremies en dividenden. 

1 Het beleggingsfonds streeft naar een uitkering van 8% op jaarbasis. Dit kan door marktontwikkelingen bijgesteld worden. Prospectusrichtlijnen zijn leidend.



Op basis van een succesvol ABN AMRO-beleggingsfonds... 
Het nieuwe ABN AMRO Premium Global Dividend Fund streeft naar een belegging van

75% in het ABN AMRO Global High Income Equity Fund (hierna: Global HIEF) en naar het

aanhouden van 25% in liquide middelen voor het uitvoeren van optiestrategieën.

Overigens kan het eerste percentage als gevolg van bijvoorbeeld marktontwikkelingen

op enig moment licht afwijken. Om dit percentage te waarborgen vindt maandelijkse her-

ijking plaats. Het Global HIEF (4 Morningstar-sterren per 31 oktober 2007) behaalde sinds

de eerste notering op 1 oktober 2003 t/m 31 oktober 2007 een gemiddeld nettorendement

op jaarbasis van maar liefst 17,3%* dankzij de focus op aandelen van bedrijven met een

relatief hoog, stabiel en liefst stijgend dividend. 

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de

...nu een belegging die zich richt op 8%1 dividend per jaar
De belegging van het ABN AMRO Premium Global Dividend Fund in het Global HIEF

wordt aangevuld met optiestrategieën. Door opties te schrijven op een dynamisch 

geselecteerd deel van de aandelen van het Global HIEF, ontstaat een defensiever aan -

delenfonds met een bron van extra inkomen. Beleggers in het ABN AMRO Premium

Global Dividend Fund kunnen daardoor een stabielere waardeontwikkeling verwachten

vergeleken met beleggingsfondsen die deze optiestrategieën niet hanteren. Het ABN

AMRO Premium Global Dividend Fund biedt uitzicht op 8%1 dividend per jaar gemeten

over de intrinsieke waarde van het fonds. Dit dividend wordt uitgekeerd in vier delen: 

het beleggingsfonds streeft naar een dividend van 2%1 per kwartaal, waarbij de eerste

uitbetaling zal plaatsvinden na afloop van het tweede kwartaal 2008. Vooral beleggers

die graag op vaste tijden een aanvulling ontvangen op hun inkomen, zullen het ABN

AMRO Premium Global Dividend Fund waarderen. Door de belegging in het Global HIEF

biedt dit beleggings fonds, als gevolg van opgaande aandelenmarkten, ook kans op

koerswinst van de aandelen waarin het Global HIEF belegt.

Ook aantrekkelijk bij instabielere markten
De wereldwijde aandelenmarkten beleefden in de periode 2003 – 2007 een periode met

aantrekkelijke rendementen. Sinds het begin van 2007 zijn de aandelenkoersen echter

Waardeontwikkeling in verschillende marktscenario’s:
Marktscenario Beweging Beweging

ABN AMRO Premium wereldwijd beleggend
Global Dividend Fund aandelenfonds

Sterk stijgend !!! !! !!!
Licht stijgend !! !! !!
Zijwaarts bewegend ! ! !

Licht dalend "" !" ""
Sterk dalend """ "" """

Bron: ABN AMRO Asset Management, november 2007. 

1 Het beleggingsfonds streeft naar een uitkering van 8% op jaarbasis. Dit kan door marktontwikkelingen bijgesteld worden.
Prospectus-richtlijnen zijn leidend.

toekomst.



heftiger gaan fluctueren. Ook in zo’n beleggingsklimaat kan het ABN AMRO Premium

Global Dividend Fund aantrekkelijk zijn omdat het fonds via het schrijven van opties

extra inkomsten kan ontvangen. Tevens wordt daardoor de waardeontwikkeling minder

beweeglijk, wat betekent dat het fonds in opgaande markten niet maximaal zal profite-

ren van koersstijgingen maar bij dalende of matig presterende markten het verlies zal

beperken.

Meer inkomen, meer stabiliteit 
Een belegging in het ABN AMRO Premium Global Dividend Fund biedt aantrekkelijke

dividenden en een relatief stabiele waardeontwikkeling. Dit wordt mogelijk door actief

gebruik te maken van optiestrategieën. Dit blijkt uit een simulatie van historische data,

een zogenaamde backtest, waarvan een grafiek is toegevoegd op de volgende blad -

zijde. De backtest laat zien dat het gebruikmaken van optiestrategieën leidde tot

gemiddeld lagere pieken en minder diepe dalen vergeleken met het al langer bestaande

Global HIEF.  Op basis hiervan wordt een uitkering van 2%1 per kwartaal nagestreefd

die naar verwachting opgebracht zal kunnen worden door dividend- en rente-inkomsten

en rendementen uit de optiestrategieën. Indien dit niet  toereikend is zal aanvulling kun-

nen plaats vinden uit het vermogen van het ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. 

Optiestrategieën 
Het ABN AMRO Premium Global Dividend Fund streeft naar een belegging van 75% in

het Global HIEF en houdt de overige 25% beschikbaar in liquiditeiten voor het faciliteren

van optiestrategieën. Het doel daarvan is om inkomsten te maximaliseren en risico’s te

beperken door dynamisch in te spelen op specifieke marktomstandigheden.

De optiestrategieën bestaan overwegend uit het schrijven van call-opties op een deel

van de aandelenbeleggingen van het Global HIEF, waardoor effectief premie-inkomen

kan worden gegenereerd. In ruil voor deze inkomsten wordt in bepaalde markt -

omstandigheden niet volledig geprofiteerd van sterk opgaande koersontwikkelingen.

De belegger in het ABN AMRO Premium Global Dividend Fund zal nooit meer dan zijn

inleg kunnen verliezen, net zoals dat overigens bij een beleggingsfonds zonder optie-

constructies het geval is.

Extra inkomen door het schrijven van opties
De prijs van opties is onder meer afhankelijk van de beweeglijkheid van het onderliggend

aandeel. Ervaring leert dat op de lange termijn de beweeglijkheid die is verdisconteerd,

over het algemeen hoger is dan de feitelijke beweeglijkheid van het aandeel rechtvaardigt.

Door structureel opties te verkopen kan dit verschil in beweeglijkheid omgezet worden in

extra inkomen. Om koersschommelingen te beperken in periodes dat de werkelijke 

volatiliteit hoger uitvalt dan verwacht, zullen de geschreven optieposities gespreid worden

over een groot aantal onderliggende aandelen en zal gedeeltelijk gebruik gemaakt worden

van beschermende out-of-the-money opties.

1 Het beleggingsfonds streeft naar een uitkering van 8% op jaarbasis. Dit kan door marktontwikkelingen bijgesteld worden.
Prospectus-richtlijnen zijn leidend.



Transparantie
Door de gescheiden beleggingen van 75% in het Global HIEF en 25% in de optiestrategieën,

zal de performance van beide onderdelen individueel inzichtelijk gemaakt kunnen worden

en ook als zodanig in de maandelijkse nieuwsbrief gerapporteerd worden. 

Conclusie backtest
De grafiek met de resultaten van de backtest laat duidelijk de minder beweeglijke

waardeontwikkeling zien die het gevolg is van de optiestrategieën: in sterk opgaande

markten wordt niet volledig geprofiteerd van alle koersstijgingen, maar er kan een 

significante performanceverbetering optreden bij neerwaarts of zijwaarts bewegende

markten.

De voordelen op een rij
• Ieder kwartaal een aantrekkelijk dividendrendement (streven in totaal 8%1 per jaar).

• Kans op extra koersrendement ten opzichte van het streefrendement van 8%1 door

belegging in het Global HIEF.

• Minder beweeglijke waardeontwikkeling door toepassing van optiestrategieën.

Backtest: ABN AMRO Premium Global Dividend Fund versus een simulatie 
van het Global HIEF, over de periode 1 januari 1999 t/m 28 september 2007
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De grafiek geeft een vereenvoudigd beeld  van de werkelijke situatie

weer. In de grafiek komt het effect van de optiestrategieën binnen het

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund ten opzichte van het

Global HIEF naar voren. De optiestrategieën binnen het ABN AMRO

Premium Global Dividend Fund hebben als doel het beleggings risico

binnen het fonds te beperken en meer inkomsten op termijn te genere-

ren. Voor deze zogenoemde backtest, die gevalideerd is door een

externe accountant, heeft ABN AMRO Asset Management een deel

van de portefeuille samenstelling van het Global HIEF genomen per juni

2007, dat ongeveer 70% van de totale Global HIEF-portefeuille omvatte,

omdat ABN AMRO Asset Management voor het overige deel niet over

historische optieprijzen beschikte. Deze gegevens zijn voldoende

bevonden om de doelstellingen van de optiestrategieën te illustreren.

De samenstelling en de gewichten van de betreffende aandelen is

gedurende de backtestperiode constant gehouden. De portefeuille die

in de grafiek ’Global HIEF’ wordt genoemd komt daarom niet exact

overeen met de werkelijke Global HIEF-portefeuille en hetzelfde geldt

voor het ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. De in de staaf-

grafiek getoonde rendementen voor beide fondsen zijn inclusief 4%

dividend rendement en rente en na aftrek van 1,5% beheervergoeding

en 0,05% servicefee.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde

resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bron: ABN AMRO Asset Management, november 2007. 

1 Het beleggingsfonds streeft naar een uitkering van 8% op jaarbasis. Dit kan door marktontwikkelingen bijgesteld worden.
Prospectus-richtlijnen zijn leidend.

Deze voordelen worden gerealiseerd door onze expertise in het managen van high

dividend-aandelenfondsen en optiestrategieën te combineren.



Voor u geschikt? 
Het ABN AMRO Premium Global Dividend Fund is geschikt voor beleggers met een

lange beleggingshorizon (vijf jaar of langer) die een wereldwijd gespreide aandelen -

belegging zoeken met een hoog dividendrendement en een goede spreiding over 

landen en sectoren. Het beleggingsfonds is bovendien geschikt voor beleggers die de

kans op een hoger inkomen prefereren boven de kans op maximale koerswinst.  

Kosten
In de uitgifteprijs zijn kosten voor de belegger (emissievergoeding) opgenomen. Deze 

vergoeding bedraagt 1% en komt ten gunste van de distributeur2 . De jaarlijkse beheer -

vergoeding bedraagt 1,5% en de servicefee 0,05%. De beheervergoeding wordt gelijk ver-

deeld tussen ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. en ABN AMRO Bank N.V.

Er is geen sprake van een dubbele beheervergoeding omdat géén beheervergoeding

berekend wordt over de belegging in het Global HIEF. Na introductie van het beleggings-

fonds bedragen de aan- en verkoopkosten maximaal 0,5% (via AABR) met een minimum

van EUR 0,70 per order. Daarnaast wordt, indien van toepassing, dividendbelasting inge-

houden.

Risico’s 
Het risico van een belegging in het ABN AMRO Premium Global Dividend Fund is

bovengemiddeld. Het is vergelijkbaar met dat van een wereldwijd gespreide aandelen-

belegging, zij het dat de valutarisico’s grotendeels zijn afgedekt naar de euro. Een 

aandeel is een bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap. De 

waarde van een aandeel en de hoogte van de dividenduitkering zijn onder andere

afhankelijk van de resultaten van het bedrijf. In extreme situaties, bijvoorbeeld in geval

van faillissement kan de waarde van het aandeel zelfs teruglopen naar nul. Aandelen

bieden kortom een onzeker rendement, terwijl u daarnaast de kans loopt uw inleg te

verliezen. Uw inleg kan geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Daar staat tegenover dat

de inkomsten uit de optiestrategieën het beleggingsrisico over het algemeen kunnen

verlagen in vergelijking met gangbare wereldwijd gespreide aandelenfondsen. 

Geïnteresseerd?
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw adviseur. Deze kan u verder

informeren over de voordelen van het ABN AMRO Premium Global Dividend Fund en 

adviseert u graag over de mogelijke plaats van dit product in uw portefeuille. Zie het

prospectus en de financiële bijsluiter voor meer informatie en de voorwaarden en 

condities die van toepassing zijn op dit product. Raadpleeg ook de Voorwaarden

Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad ABN AMRO. Het koers -

verloop, het prospectus en de financiële bijsluiter vindt u op www.abnamro.nl.  

2 Voor meer informatie over distributievergoedingen zie de paragraaf ‘Het beleid omtrent belangenconflicten en 
inducements ’ in het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO.



De voordelen van het ABN AMRO Premium Global Dividend Fund op een rij
> Ieder kwartaal een aantrekkelijk dividendrendement (streven in totaal 8%1 per jaar).

> Kans op extra koersrendement ten opzichte van het streefrendement van 8%1 door belegging in het Global HIEF.

> Minder beweeglijke waardeontwikkeling door toepassing van optiestrategieën.

Kenmerken van het ABN AMRO Premium Global Dividend Fund
Fondsmanager: ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V.
Distributeur: ABN AMRO Bank N.V.
Introductieperiode: maandag 14 januari 2008 tot en met vrijdag 15 februari 2008, 15.00 uur
Eerste koersnotering: dinsdag 19 februari 2008
Stortingsdatum: donderdag 21 februari 2008
Valuta: EUR
Uitgifteprijs: EUR 50,50
Kosten: in de uitgifteprijs zijn kosten voor de belegger opgenomen. De uitgifteprijs is inclusief de eenmalige

emissievergoeding van EUR 0,50. De jaarlijkse beheervergoeding bedraagt 1,5%, de servicefee 0,05%.
Deze worden allen verwerkt in de dagelijkse koers.

Notering: Euronext Amsterdam N.V.
Verhandelbaarheid: dagelijks via AABR en via Euronext Amsterdam N.V.
Structuur: open end
Beleggingscategorie: aandelen
Aan- en verkoopkosten: (na introductie) maximaal 0,5% (via AABR) met een minimum van EUR 0,70 per order
Dividendbeleid: gestreefd wordt elk kwartaal een dividend van 2% uit te keren. Voor de eerste keer  wordt het 

dividend uitbetaald na afloop van het tweede kwartaal 2008.
Koersinformatie: www.abnamro.nl/beleggen, NOS teletekst pagina 524, en beurspagina’s van landelijke dagbladen.
Contact: voor meer informatie over het ABN AMRO Premium Global Dividend Fund kunt u bellen met de

Beleggingslijn, telefoon 0900-0024. U kunt ook terecht bij de vestigingen van ABN AMRO Bank N.V. in
Nederland. Of kijk op www.abnamro.nl/tradeglobe

Bron: ABN AMRO Asset Management, november 2007

Belangrijke informatie
Deze brochure wordt u door ABN AMRO Bank N.V. ter informatie aangeboden. Deze brochure vormt geen advies alsmede geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of andere finan-
ciële instrumenten. Het ABN AMRO Premium Global Dividend Fund, een subfonds van de parapluvennootschap ABN AMRO Umbrella Fund II N.V., is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op
grond van de Wet op het financieel toezicht. ABN AMRO Bank N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met
inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die in deze brochure wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO Bank N.V., of de rechthebbende, behoudt alle
rechten met betrekking tot alle in deze brochure aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie uit deze brochure te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verme-
nigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO Bank N.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informa-
tie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. De in deze brochure opgenomen prognoses en aannames gelden op dit moment en zijn te allen tijde onder-
hevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Het prospectus en de financiële bijsluiter, alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V., Client
& Sales Support (AF0540), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam en via www.asset.abnamro.com. ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de
betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. behoudt zich het recht voor dit materiaal te wijzigen.
Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Securities Law Disclaimer
ABN AMRO Bank N.V. is geen geregistreerde tussenpersoon/effectenmakelaar als bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 zoals laatstelijk gewijzigd (de ‘Wet van 1934’) en in de van
toepassing zijnde wetten van afzonderlijke staten van de Verenigde Staten. Daarnaast is ABN AMRO Bank N.V. geen geregistreerde beleggingsadviseur als bedoeld in de Amerikaanse Investment Advisers
Act van 1940 zoals laatstelijk gewijzigd (de ‘Wet van 1940’, en samen met de Wet van 1934 aangeduid als de ‘Wetten’) en in de van toepassing zijnde wetten van afzonderlijke staten van de Verenigde Staten.
In overeenstemming hiermee zijn, behoudens specifieke vrijstelling onder deze Wetten, alle makelaars- en adviesdiensten met betrekking tot beleggingen die door ABN AMRO Bank N.V. worden verleend,
met inbegrip van (dit zonder beperkingen) de producten en diensten die hier worden omschreven, niet bedoeld voor ingezetenen van de Verenigde Staten. Dit document, of kopieën hiervan, mogen derhal-
ve niet verzonden worden naar of ingevoerd worden in de Verenigde Staten of gedistribueerd of uitgereikt worden binnen de Verenigde Staten of aan ingezetenen van de Verenigde Staten.
Zonder beperking van de algemene toepasselijkheid van het vorenstaande is het aanbieden, verkopen en/of distribueren van de producten of diensten die hierin worden omschreven, niet bedoeld voor
enige jurisdictie en/of aan enige persoon waarvoor het aanbieden, verkopen en/of distribueren van dergelijke producten of diensten wettelijk niet is toegestaan. Personen die in het bezit komen van dit
document of een kopie hiervan, dienen te verifiëren of er wettelijke restricties bestaan omtrent de distributie van dit document en het aanbieden, verkopen en/of distribueren van de producten en diensten
die hierin worden omschreven, en zij dienen zich te houden aan enige bepalingen hieromtrent. ABN AMRO Bank N.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of verlies die voort-
vloeit uit transacties en/of diensten die niet in overeenstemming zijn met de voornoemde beperkingen.

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund 

1 Het beleggingsfonds streeft naar een uitkering van 8% op jaarbasis. Dit kan door marktontwikkelingen bijgesteld worden. Prospectusrichtlijnen zijn leidend.


