Deutsche Asset Management Investment GmbH
60612 Frankfurt/Main

Aan de deelbewijshouders van de ICBE-fondsen
DWS Global Growth (ISIN: DE0005152441)
DWS Vermögensbildungsfonds I (ISIN: DE0008476524)

De volgende wijzigingen werden beslist voor de voornoemde fondsen:
1.

Naamsverandering van de kapitaalbeheersmaatschappij

Op 1 september 2018 wordt de kapitaalbeheersmaatschappij "Deutsche Asset Management Investment GmbH" omgedoopt
tot "DWS Investment GmbH".
De verkoopprospectussen worden in die zin aangepast.

2.

Aanpassing van de paragraaf over TF-deelbewijscategorieën

Volgens § 28 lid 2 van de bijzondere beleggingsvoorwaarden waren de zogenaamde TF-deelbewijscategorieën (Trailer
Free) beschikbaar voor beleggers die ofwel deelbewijzen hebben verworven via verkoopkantoren met maatschappelijke
zetel in Nederland, of die woonachtig zijn in andere landen en die met door de Vennootschap vastgelegde verkoopkantoren
aparte vergoedingsovereenkomsten voor onafhankelijke adviesverlening of voor discretionair vermogensbeheer hebben
afgesloten, of die professionele beleggers zijn als bedoeld in het KAGB.
Voortaan zijn de TF-deelbewijscategorieën uitsluitend verkrijgbaar via verkoopkantoren en tussenpersonen, voor andere
ICB's en voor verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten als bedoeld in artikel 4 lid 2 van Verordening (EU) nr.
1286/2014.
§ 28 lid 2 van de bijzondere beleggingsvoorwaarden luidt voortaan als volgt:
"Deelbewijzen van de deelbewijscategorie met het toevoegsel "TF" (Trailer Free) zijn uitsluitend verkrijgbaar
(i) via verkoopkantoren en tussenpersonen die
− volgens regulatoire vereisten (bv. voor onafhankelijke adviesverlening, discretionair portefeuillebeheer of specifieke lokale regelgeving) geen vergoeding voor tussenpersonen of andere vergoedingen, kortingen of betalingen van
het fonds mogen ontvangen of inhouden; of
− afzonderlijke vergoedingsregelingen met hun klanten hebben afgesloten en geen vergoedingen voor tussenpersonen of enige andere vergoedingen, kortingen of betalingen van het fonds ontvangen en/of inhouden;
(ii) voor andere ICB’s en
(iii) voor verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten als bedoeld in artikel 4 lid 2 van Verordening (EU) nr. 1286/2014.
Voor de deelbewijscategorie met het toevoegsel "TF" betaalt de Vennootschap geen vergoeding voor tussenpersonen.
Daardoor zijn de kosten voor deelbewijscategorie TF lager dan de kosten van andere deelbewijscategorieën binnen hetzelfde fonds."

3.

Aanpassing van de vergoeding voor effectenkrediettransacties en retrocessietransacties

Volgens de bijzondere beleggingsvoorwaarden ontving de Vennootschap voor het aanknopen, voorbereiden en uitvoeren
van effectenkrediettransacties en retrocessietransacties voor rekening van het fonds tot nu toe een forfaitaire vergoeding
van maximaal 50% van de opbrengsten uit deze transacties. Deze vergoeding wordt voortaan verlaagd tot "maximaal 40%".
De paragraaf over de kosten voor effectenkrediettransacties en retrocessietransacties luidt voortaan als volgt:
"De Vennootschap ontvangt 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. De kosten die ontstaan in verband met de voorbereiding en de uitvoering van dergelijke transacties zijn, net als
de aan derden verschuldigde vergoedingen, ten laste van de Vennootschap."

De wijzigingen worden van kracht op 1 september 2018.
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 versies van de beleggingsvoorwaarden, het verkoopprospectus en de Essentiële beleggersinformatie kunnen
kosteloos worden verkregen bij Deutsche Asset Management Investment GmbH.

Frankfurt/Main, augustus 2018
De directie

