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BlueBay Asset Management is een vermogensbeheerder gespecialiseerd op het gebied van
obligatiebeleggingen. De onderneming is in 2001 opgericht en heeft zichzelf ten doel gesteld
te profiteren van de groei en trends in de markt voor bedrijfsobligaties en emerging market
debt. BlueBay focust zich op een beperkt aantal strategieën, waaronder; investment grade
bedrijfsobligaties, high yield/ distressed obligaties, converteerbare obligaties en emerging
markets. Sinds 2010 maakt BlueBay deel uit van Royal Bank of Canada (RBC). Per 31
december 2012 beheerde BlueBay circa $51miljard aan vermogen.

De factsheet is opgesteld door Van Lanschot Kempen NV ('Van Lanschot') ten behoeve van haar klanten. Deze publicatie bevat onvoldoende informatie voor
een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinfomatie (EBi) of het Essentiële Informatie document (Eid) en het prospectus. In deze
publicatie verwerkte gegevens zijn ontleend aan bronnen die door Van Lanschot betrouwbaar worden geacht, maar Van Lanschot aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor eventuele druk- en zet- en typefouten. Als gevolg van afspraken over de kosten met een fondsaanbieder kunnen de vermelde kosten
op deze factsheet afwijken van de kosten zoals vermeld in de EBi en/of Eid. Hierbij geldt dat de kosten zoals vermeld op de factsheet van toepassing zijn op
cliënten van Van Lanschot. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze beleggingsinstelling is in het bezit van een vergunning van of is
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

