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HISTORIEK 
(in toepassing van art 75, eerste lid, 2° Wetboek van Vennootschappen) 

OPRICHTINGSAKTE  
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Eric Spruyt, Notaris te 

Brussel, op elf augustus tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 
tweeëntwintig augustus daarna, onder nummer 20080822-0137575. 

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN : 
De statuten werden gewijzigd bij 
'proozs+ærbao|opgestc|ddoorMeesterPeterVanMe|kebeke,NotaristeBrussc|,optwaa|[mei 

tweeduizend en den, bekendgemaakt in de bljlage tot het Belgisch Staatsblad van één juni daarna, onder 
nummer 10077983. 

- proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, Notaris te Brussel, op vijftien september 
tweeduizend vijftien, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. 

ZETELVERPLAATSING  
De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van de raad van bestuur 

de dato 31 januari I014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 maart daarna, 
onder nummer 14054873. 
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GECOORDINEERDE 
STATUTEN OP 15 september 2015 

HOOFDSTUK I — NAAM — ZETEL — DOEL — DUUR 

ARTIKEL 1— VORM EN NAAM  
De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "PENATES 

FUNDING". Haar naam zal steeds onmiddellijk worden gevolgd door de woorden "institutionele 
vennootschap voor belegging in schuldvorderingen naar Belgisch recht" of "institutionele VBS naar 
Belgisch recht". De Vennootschap is een instelling voor belegging in schuldvorderingen overeenkomstig 
artikel 3, 7° van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die 
voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in 
schuldvorderingen, en is onderworpen aan het regime van de instellingen voor belegging in 
schuldvorderingen zoals opgenomen in Deel 3bis van voormelde wet. 

Bovendien doet de Vennootschap een openbaar beroep op het spaarwezen in de zin van artikel 
438 van het Wetboek van vennootschappen, zij het uitsluitend op grond van de toelating van 
schuldinstrumenten op een gereglementeerde markt, terwijl deze schuldinstrumenten enkel kunnen 
gehouden worden in aanmerking komende beleggers (in de zin van artikel 5, §3/1 van de Wet van 3 
augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van 
Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen) die voor eigen rekening 
handelen. 

ARTIKEL 2 — ZETEL 
De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 

(vierde verdieping). 
De zetel van de Vennootschap dient steeds in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd te 

zijn, maar mag door de raad van bestuur verplaatst worden naar iedere andere plaats In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is en mits inachtneming van de 
taalwetgeving ter zake. De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de 
zetel van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 

ARTIKEL 3 — DOEL 
De Vennootschap heeft als uitsluitend doel de belegging in schuldvorderingen in het bezit van 

derden en overgedragen aan de Vennootschap bij een overdrachtsovereenkomst. 
De Vennootschap trekt haar financiële middelen in België of in het buitenland uitsluitend aan bij in 

aanmerking komende beleggers die voor eigen rekening handelen (in de zin van artikel 5, §3/1 van de 
Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen) 

De Vennootschap kan alle verrichtingen doen en alle maatregelen nemen die kunnen bijdragen tot 
het vervullen van haar doel, zo onder meer, doch niet uitsluitend, al dan niet verhandelbare financiële 
instrumenten uitgeven, leningen of kredieten aangaan tot financiering van haar portefeuille 
schuldvorderingen of om de risico's van tekortkomingen in de betalingen van de schuldvorderingen te 
beheren, en de schuldvorderingen die ze in portefeuille houdt en haar andere activa in pand geven. De 
vennootschap mag bijkomend of tijdelijk investeringen, liquiditeiten of financiële instrumenten aanhouden. 
De Vennootschap mag alle soorten financiële instrumenten kopen, uitgeven of verkopen, mag aan- of 
verkoopopties op financiële instrumenten, interest instrumenten of valuta kopen, uitgeven of verkopen, 
alsmede swaps, interestswaps, interestcaps, termijnovereenkomsten, of a ndere indekkingsinstrumenten 
op deviezen of op rente sluiten en opties op dergelijke overeenkomsten verhandelen, voor zover de 
verrichting dient als dekking van een risico, verbonden aan één of meerdere elementen van haar balans. 

Buiten het kader van de hoger beschreven activiteiten en beleggingen, mag de Vennootschap 
geen activa bezitten, geen verbintenissen aangaan en geen andere werkzaamheden uitoefenen. 

De Vennootschap kan geen werknemer in dienst nemen. 
ARTIKEL 4 — BELEGGINGSBELEID  
Het collectief beleggen van financiële middelen zal geschieden overeenkomstig de volgende 

beleidsregels. De Vennootschap belegt in leningen, kredieten of delen daarvan. . Per compartiment dat 
overeenkomstig artikel 7 wordt ingericht, zullen nadere beleidsregels worden vastgelegd. 

ARTIKEL 5 — DUUR 
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De Vennootschap wordt vanaf heden, voor een onbepaalde duur opgericht. 

HOOFDSTUK  II—  KAPITAAL 

ARTIKEL 6— MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL  
Het kapitaal bestaat uit een vas gedeelte en uit een variabel gedeelte. 
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt 

tweeënzestigduizend  Euro  (63.000  Euro),  en is volledig volgestort. Het wordt vertegenwoordigd door 
tweeënzestigduizend (62.000) aandelen 

Alle aandelen verlenen elk dezelfde rechten. 
Het variabel gedeelte van het kapitaal bestaat uit het bedrag dat het vast gedeelte van het 

kapitaal te boven gaat. 
De aandelen worden niet ingekocht op verzoek van de aandeelhouders ten laste van de activa van 

de Vennootschap. 
Overeenkomstig artikel 7 eerste lid, worden er tien compartimenten ingericht (nader bepaald in 

Hoofdstukken  VIII  tot en met  XVII  van de statuten) en worden de aandelen als volgt verdeeld in tien 
categorieën, zijnde duizend (1.000) aandelen categorie A, duizend (1.000) aandelen categorie B, duizend 
(1.000) aandelen categorie C, duizend (1,000) aandelen categorie D, duizend (1.000) aandelen categorie 
E, duizend (1.000) aandelen categorie F, duizend (1.000) aandelen categorie G, duizend (1.000) aandelen 
categorieH,duizend(l.00O)aande|encategorieIcndrieënvij0gduizend(S3.OU0)oonde|encaLegor|c],, 
waarbijdeaande|encobegoricAovcreenstemmenmetComparbmentPenahes'1,dievancatcgoheBmeÍ 
Compartiment Penobes'2, die van categorie C met Compartiment Penates'3, die van categorie D met 
Compartiment Penates'4, die van categorie E met Compartiment Penates-5, die van categorie F met 
Compartiment Penates'6, die van categorie G met Compartiment Penates-7, die van categorie H met 
Compartiment Pcnntcs'8, dievancategorieImetCompartimcntPcnates'9, en die van categorie J met 
CompartimentPenates'1O. 

ARTIKEL 7— COMPARTIMENTEN  
A. 	De raad van bestuur is gemachtigd om verscheidene categorieën van aandelen te creëren, 

waarbij elke categorie overeenstemt met een afzonderlijk gedeelte of compartiment van het vermogen 
van de vennootschap. De raad van bestuur geeft elk compartiment een naam. De akte tot vaststelling van 
het besluit van de raad van bestuur om een nieuwe categorie van aandelen in te richten wijzigt de 
statuten. De inrichting van de eerste drie compartimenten kan evenwel bij de akte van oprichting van de 
Vennootschap. 

De raad van bestuur kan van deze machtiging gebruik maken en beslissen tot inrichting van een 
compartiment door de (her) indeling van de bestaande aandelen in verschillende categorieën, mits 
inachtneming van de gelijkheid van de aandeelhouders, of door de uitgifte van nieuwe aandelen. 

De houders van aandelen die tot een nieuw gecreëerde categorie behoren, kunnen de aan hun 
aandelen verbonden patrimoniale rechten slechts uitoefenen met betrekking tot het compartiment 
waarmee hun categorie van aandelen overeenstemt. 

Wanneer de raad van bestuur van zijn machtiging gebruik maakt door de (her) indeling van de 
bestaande aandelen in verschillende categorieën, gaan de houders van de aandelen die ingevolge 
dergelijke beslissing van categorie wijzigen er uitdrukkelijk mee akkoord dat zij hun aan deze aandelen 
verbonden patrimoniale rechten met betrekking tot het vermogen dat niet tot het overeenstemmende 
nieuwe compartiment behoort, verliezen. 

De rechten van de houders van aandelen en van de schuldeisers met betrekking tot een 
compartiment of die zijn ontstaan naar aanleiding van de oprichting, de werking of de vereffening van een 
compartiment, zijn beperkt tot de activa van dat compartiment. 

Als er verschillende compartimenten in het vermogen van de vennootschap zijn ingericht, wordt 
ten aanzien van een tegenpartij van de vennootschap elke verbintenis of verrichting op een niet mis te 
verstane wijze toegerekend aan één of meer compartimenten van de vennootschap. 

In afwijking van de artikelen 7 en 8 van de hypotheekwet van zestien december achttienhonderd 
eenenvijftig strekken de activa van een bepaald compartiment exclusief tot waarborg voor de rechten van 
de deelnemers met betrekking tot dat compartiment en de schuldeisers van wie de vorderingen zijn 
ontstaan naar aanleiding van de oprichting, de werking of de vereffening van dit compartiment. 

De regels inzake gerechtelijke reorganisatie en faillissement worden toegepast per compartiment 
zonder dat een dergelijk gerechtelijke reorganisatie of faillissement van rechtswege het gerechtelijke 
reorganisatie of het faillissement van de andere compartimenten tot gevolg kan hebben. Schuldeisers 
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kunnen hun rechten om de ontbinding, de vereffening of het faillissement van de compartimenten of van 
de (beleggings-) vennootschap zelf te vorderen contractueel beperken of er afstand van doen. 

Bij iedere inrichting van een compartiment via (her) indeling van bestaande aandelen of via 
uitgifte van nieuwe aandelen zal de raad van bestuur erover waken dat de aandelen van dat 
compartiment, behoudens het voorafgaand schriftelijk akkoord van alle aandeelhouders van de betrokken 
categorieën, worden toegewezen aan de aandeelhouders in dezelfde verhouding als in de andere 
compartimenten. 

B. Vanaf de allocatie van activa aan een compartiment in het kader van de aankoop van 
deze activa, kunnen deze activa of de opbrengsten niet meer naar een ander compartiment gealloceerd 
worden, tenzij (i) alle verbintenissen met betrekking tot de financiële instrumenten van dat compartiment 
zijn voldaan overeenkomstig de op die instrumenten toepasselijke voorwaarden, of  (ii)  daartoe voldoende 
gelden zijn gereserveerd of  (iii)  in het kader van de vereffening van dat compartiment. 

Elke overdracht van activa naar een ander compartiment (i) zal het voorwerp uitmaken van een 
voorafgaand bijzonder verslag van de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone 
algemene vergadering van aandeelhouders van de betrokken compartimenten en  (ii)  zal vanaf de 
beslissing van de raad van bestuur tegenwerpelijk zijn aan de aandeelhouders en schuldeisers van de 
betrokken compartimenten, zodanig dat zij nog enkel verhaalsrechten zullen hebben op de activa die 
ingevolge de beslissing van de raad van bestuur aan hun respectievelijke compartimenten zijn 
toegewezen. 

C. Aan elk compartiment worden door de raad van bestuur alle kosten, uitgaven en 
binnenkomende geldstromen toegerekend volgens de regels voorzien in artikel [42] van deze statuten. 

D. Zolang een bij de oprichting van de Vennootschap of nadien door de raad van bestuur 
opgericht compartiment nog geen activa ter belegging heeft aangekocht en geen financiële middelen 
daartoe heeft aangetrokken bij beleggers, kunnen de naam, doelstelling, beleggingsbeleid, financiering en 
boekjaar van dat compartiment nog worden gewijzigd. 

ARTIKEL 8 — VERHOGING VAN HET KAPITAAL 
Tot verhoging van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt beslist door de 

algemene vergadering op de wijze vereist voor statutenwijzigingen. 
Bij elke kapitaalverhoging in geld worden de nieuwe aandelen bij voorkeur aangeboden aan de 

bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat hun aandelen op het ogenblik van de 
uitgifte vertegenwoordigen. 

In afwijking van wat in de vorige alinea is bepaald, kan de algemene vergadering, met unanimiteit 
van alle stemmen die aan de door de Vennootschap uitgegeven aandelen zijn verbonden, beslissen dat 
alle nieuwe aandelen, of een gedeelte ervan, niet bij voorkeur aan de bestaande aandeelhouders worden 
aangeboden. 

Derden kunnen slechts tot de inschrijving worden toegelaten ten belope van het deel van de 
kapitaalverhoging dat na de eerste inschrijvingsronde niet onderschreven werd op voorwaarde dat de 
betrokken derden aanvaard worden door de bestaande aandeelhouders die ter zake te persoonlijken titel 
hun beslissing per aangetekend schrijven kenbaar maken aan de raad van bestuur. Deze derden kunnen 
enkel in aanmerking komende beleggers (in de zin van artikel 5, §3/1 van de Wet van 3 augustus 2012 
betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 
2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en haar uitvoeringsbesluiten) zijn die 
voor eigen rekening handelen. 

ARTIKEL 9 — VERMINDERING VAN HET KAPITAAL 
Het vast gedeelte van het kapitaal kan slechts worden verminderd met inachtneming van de 

artikelen 612, 613 en 614 van het Wetboek van vennootschappen. 
De artikelen 613 en 614 van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing op een 

vermindering van het variabel gedeelte van het kapitaal. 
ARTIKEL 10 — AARD VAN DE AANDELEN  
De aandelen zijn op naam en hebben geen nominale waarde. Ze kunnen niet omgezet worden in 

een andere vorm. 
ARTIKEL 11 — UITOEFENING VAN AAN AANDELEN VERBONDEN RECHTEN  
Ten aanzien van de Vennootschap zijn aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende 

personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere 
personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één 
enkele persoon tegenover de Vennootschap als houder van het aandeel Is aangewezen. 

Indien de eigendom van een aandeel gesplitst is tussen een blote eigenaar en een 
vruchtgebrulker, worden de maatschappelijke rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 



O  

ARTIKEL 12— RECHTVERKRLJGEN DEN  
De rechten en verplichtingen blijven aan het aandeel verbonden, voor zover de Wet van 3 

augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van 
Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen of deze statuten zich hier niet 
tegen verzetten. 

ARTIKEL 13 — OVERDRACHTEN VAN AANDELEN  
Gelet op het specifieke doel van de Vennootschap en artikel 271/1 en 271/13 juncto artikel 3, 3° 

van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, kunnen de 
aandelen enkel worden gehouden (hetzij door directe inschrijving of door overdracht) door in aanmerking 
komende beleggers (in de zin van artikel 5, §3/1 van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de 
instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de 
instellingen voor belegging in schuldvorderingen en haar uitvoeringsbesluiten) dle voor eigen rekening 
handelen. 

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (ten titel van verkoop, bij vereffening, 
fusie of splitsing, een inbreng of een overdracht van een bedrijfstak of een algemeenheid of om het even 
welke reden of op grond van om het even welke titel) dient daartoe bij aangetekend schrijven kennis te 
geven aan de raad van bestuur van het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld, de 
reden voor de overdracht, de partij aan wie de aandelen zouden overgedragen worden en de te goeder 
trouw voorgestelde prijs. 

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen en elke partij aan wie de aandelen 
zouden worden overgedragen dienen bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur een door de 
aandeelhouder aan wie de aandelen zouden worden overgedragen ondertekende verklaring te bezorgen 
waarin wordt bevestigd dat de partij aan wie de aandelen zouden worden overgedragen een Institutionele 
of professionele belegger is (in de zin van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van 
collectief beheer van beleggingsportefeuilles en haar uitvoeringsbesluiten) die voor eigen rekening 
handelt. 

De raad van bestuur brengt de aldus ontvangen kennisgevingen binnen de vijf dagen ter kennis 
van de overige houders van aandelen van dezelfde categorie, die, naar evenredigheid van hun deel in het 
kapitaal, een voorkooprecht genieten dat per aangetekend schrijven aan de raad van bestuur van de 
Vennootschap dient uitgeoefend te worden uiterlijk op de dertigste (30ste) dag volgend op de kennisgeving 
van de raad van bestuur. De prijs waartegen het voorkooprecht uitgeoefend wordt, is de te goeder trouw 
voorgestelde prijs aangeboden door de andere partij zoals vermeld in het aangetekend schrijven van 
overdracht. 

De aandelen waarvoor het voornoemd voorkooprecht niet binnen deze termijn wordt uitgeoefend 
zijn vrij overdraagbaar mits de voorafgaande goedkeuring door de overige houders van aandelen van 
dezelfde categorie. 

Bij weigering van de overdracht door een of meerdere aandeelhouders is (zijn) de 
aandeelhouder(s) die de overdracht heeft (hebben) geweigerd ertoe gehouden binnen een termijn van 
negentig (90) dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de voorgestelde overdracht bij aangetekend 
schrijven aan de raad van bestuur één of meerdere kopers voor te stellen die voor hem (hen) wel 
aanvaardbaar is (zijn) en voor de aandelen minstens de in de kennisgeving voorgestelde prijs moet(en) 
betn|en . 

De raad van bestuur geeft iedere belanghebbende zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de vijf 
dagen kennis van de in toepassing van dit artikel ontvangen kennisgevingen. 

De raad van bestuur heeft het recht een voorgenomen overdracht uit te sluiten indien die zou 
worden voorgenomen in strijd met het eerste lid of met artikel 17 van deze statuten. 

Elke overdracht in strijd met de bepalingen van dit artikel is volstrekt nietig en niet tegenwerpelijk 
aan de Vennootschap en een overdracht in strijd met het eerste lid van dit artikel mag niet worden 
ingeschreven in het aandelenregister. 

Indien een effectenhouder door een wijziging van zijn activiteit of statuut of anderszins niet langer 
voldoet aan de voorwaarden gesteld in de eerste alinea, is hij verplicht dit te melden aan de Vennootschap 
en is de Vennootschap gerechtigd hem te verplichten zijn effecten aan een toegelaten effectenhouder van 
dezelfde categorie over te dragen tegen een marktconforme vergoeding en dit mits naleving van het in dit 
artikel voorzien voorkooprecht. 

ARTIKEL 14—TERUGBETALING VAN AANDELEN  
Terugbetaling van het veranderlijk kapitaal kan slechts indien daartoe een uitkeerbaar bedrag 

beschikbaar is dat volstaat voor de terugbetaling van een evenredig en geheel aantal aandelen van de 
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aandeelhouders. Geen aflossing mag ertoe leiden dat de verhouding tussen de door de aandeelhouders 
gehouden aandelen wordt gewijzigd. De aandelen mogen bovendien niet worden ingekocht op verzoek 
van de aandeelhouders ten laste van de activa van de Vennootschap. Elke beslissing tot terugbetaling van 
aandelen die een deel van het veranderlijk kapitaal vertegenwoordigen, wordt bij aangetekend schrijven 
meegedeeld aan de betrokken aandeelhouders of in geval van meerdere compartimenten, aan de 
aandeelhouders die de aandelen van de betrokke categorie aanhouden.. De raad van bestuur is 
gemachtigd tot overeenkomstige aanpassing van het aandelenregister. 

ARTIKEL 15 — OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDFINANCIERING  
A. 	De raad van bestuur is bevoegd om, volgens de voorwaarden die hij bepaalt, obligaties, 

thesauriebewijzen of andere schuldinstrumenten (de schuldinstrumenten) uit te geven, onder 
verwijzing naar het compartiment waarop de schuldinstrumenten betrekking hebben, en om activa van 
(het desbetreffende compartiment van) de Vennootschap als zekerheid aan te bieden om de obligaties, 
thesauriebewijzen of andere schuldinstrumenten te waarborgen. 

De artikelen 568 tot en met 580 van het Wetboek van vennootschappen gelden voor alle 
schuldinstrumenten uitgegeven door de Vennootschap, maar vinden slechts toepassing in de mate dat 
daarvan niet wordt afgeweken in deze statuten of in de uitgiftevoorwaarden van de desbetreffende 
schuldinstrumenten. 

De Vennootschap kan instrumenten uitgeven in de vorm van effecten op naam of in 
gedematerialiseerde vorm. 

Uitgiftes van schuldinstrumenten kunnen ondermeer gestructureerd worden: 
(a) per emissie of in het kader van een doorlopend programma; 

(b) in verschillende klasses, sub'k|osses, series of andere categoriën; 
(c) zodanig dat verschillende categorieën van schuldinstrumenten achtergesteld zijn 

ten opzichte van andere categorieën. 
In voorkomend geval zullen die kenmerken, inclusief de aard en de juiste draagwijdte van 

een eventuele achterstelling bepaald worden in de uitgiftevoorwaarden van de betrokken 
schuldinstrumenten. 

B. 	De Vennootschap kan beroep doen op andere vormen van schuldfinanciering, met 
inbegrip van leningen en kredieten. 

ARTIKEL 16 — VERTEGENWOORDIGING VAN DE HOUDERS VAN  
SCHULDINSTRUMENTEN  

De houders van schuldinstrumenten kunnen vertegenwoordigd worden door één of meerdere 
vertegenwoordigers waarvan de bevoegdheden worden vastgelegd in de uitgiftevoorwaarden. De 
vertegenwoordigers vertegenwoordigen de houders van deze schuldinstrumenten of de betrokken klasse 
van houders van schuldinstrumenten jegens de Vennootschap en jegens derden en kunnen de houders 
van schuldinstrumenten verbinden binnen de grenzen van de opdracht die hen wordt toevertrouwd, Zij 
moeten hun bevoegdheid enkel verantwoorden door de voorlegging van de akte waarin ze zijn aangesteld. 
Zij kunnen in rechte optreden en de houders van deze schuldinstrumenten vertegenwoordigen in elk 
faillissement, gerechtelijke reorganisatie of analoge procedure zonder de identiteit van de houders van de 
schuldlnstrumenten dle zij vertegenwoordigen, te moeten bekendmaken. De overige bepalingen van 
artikel I71/12§1, le tot en met 7e lid van de Wet van 3 augustus I012 betreffende de instellingen voor 
collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor 
belegging in schuldvorderingen gelden eveneens in verband met de vertegenwoordigers van de houders 
van deze schuldinstrumenten. 

ARTIKEL 17 — TOEGELATEN HOUDERS EN OVERDRACHTEN VAN  
SCHULDINSTRUMENTEN  

Gelet op het specifiek doel van de Vennootschap en artikel 5, §3/1 van de Wet van 3 augustus 
2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 
2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, kunnen obligaties, thesauriebewijzen 
of andere schuldinstrumenten uitgegeven door de Vennootschap, enkel worden gehouden (hetzij door 
directe inschrijving of door overdracht) door in aanmerking komende beleggers (in de zin van artikel 5, 
§3/1 van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen 
aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en 
haar uitvoeringsbesluiten) die voor eigen rekening handelen. 

Elke overdracht in strijd met de bepalingen van dit artikel is volstrekt nietig en niet tegenwerpelijk 
aan de vennootschap. 

Indien door of namens de Vennootschap wordt vastgesteld dat een bepaalde houder van 
schuldinstrumenten geen in aanmerking komende belegger is (in de zin van artikel 5, §3/1  van de Wet van 
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3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden 
van Richtlijn 2009/65/EG en de Instellingen voor belegging in schuldvorderingen en haar 
uitvoeringsbesluiten) die voor eigen rekening handelt, dan wordt de betaling van interesten met 
betrekking tot de door die persoon gehouden schuldinstrumenten opgeschort totdat die interesten kunnen 
worden uitbetaald aan een overnemer van die effecten die wel een dergelijke in aanmerking komende 
belegger is. 

Indien een houder van een obligatie, thesauriebewijs of ander schuldinstrument niet voldoet of 
door een wijziging van zijn activiteit of statuut of anderszins niet langer voldoet aan de voorwaarden 
gesteld in de eerste alinea, is hij verplicht dit te melden aan de Vennootschap en is de Vennootschap 
gerechtigd hem te verplichten zijn obligatie, thesauriebewijs of ander schuldinstrument aan een toegelaten 
houder over te dragen tegen een marktconforme vergoeding. 

Niettegenstaande de eerste vier leden van dit artikel, mag een overdrager van schuldvorderingen 
aan de Vennootschap welke geen in aanmerking komende belegger is (in de zin van artikel 5, §3/1 van de 
Wet van 3 augustus 2012 betreffende de Instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en haar 
uitvoeringsbesluiten), effecten uitgegeven door de Vennootschap verwerven of haar op een andere wijze 
financiële middelen verstrekken, in de mate dat de aldus verstrekte financiële middelen voornamelijk 
worden verstrekt om ten gunste van de andere beleggers de risico's van tekortkomingen in de betalingen 
van de schuldvorderingen te beheren. 

HOOFSTUK  III  — BESTUUR EN CONTROLE 

ARTIKEL 18 —SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
De raad van bestuur telt minstens drie en maximum vijf leden, al dan niet bezoldigd, waaronder 

te  alien  tijde een meerderheid van onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 524, §4 tweede lid 
Wetboek Vennootschappen. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Uittredende 
bestuurders zijn herbenoembaar. 

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene 
vergadering bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat. 

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, kan de raad van bestuur voorlopig een bestuurder 
coöpteren en deze benoeming ter bekrachtiging voorleggen aan de eerstvolgende algemene vergadering. 
De gecoöpteerde bestuurder voleindigt het mandaat van de aldus vervangen bestuurder. 

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt verkozen, dient een natuurlijk persoon te worden 
aangeduid die de rechtspersoon zal vertegenwoordigen, in overeenstemming met artikel 61, §2 van het 
Wetboek van vennootschappen. 

ARTIKEL 19 — VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR  
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door elke bestuurder telkens wanneer het belang van 

de Vennootschap het vereist. 
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten 

minste twee volle werkdagen voor de vergadering per brief,  e-mail,  telegram, telefax of op een andere 
schriftelijke wijze aan elke bestuurder verzonden. 

De vergaderingen vinden in regel plaats ter maatschappelijke zetel en in ieder geval in België. 
De bestuurders kiezen uit hun midden een voorzitter die de vergaderingen van de raad van 

bestuur voorzit. 
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig 

of regelmatig vertegenwoordigd zijn. 
ARTIKEL 20 — BERAADSLAGING  
De raad van bestuur beraadslaagt minstens één keer per boekjaar. 
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien in totaal minstens twee derden van de 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In afwijking van het voorgaande volstaat een quorum 
van een gewone meerderheid van bestuurders voor een geldige beraadslaging, indien de toepasselijke 
regelen inzake belangenconflicten de toepassing van de bijzondere quora onmogelijk zouden maken. 

Iedere bestuurder kan per brief, telegram, telefax,  e-mail  of op een andere schriftelijke wijze aan 
een collega volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. 
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's per volmacht vertegenwoordigen. 

Elke bestuurder moet zich richten naar de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van 
vennootschappen, in de mate dat deze toepasselijk zijn. Indien de procedures voorgeschreven door 
artikel 523 leiden tot een onmogelijkheid van besluitvorming, wordt het voorstel van beslissing voorgelegd 
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aan de algemene vergadering die een mandat hs mƒhocoansteltofzcKdebesbsingneemtenderaad 
van bestuur met de uitvoering van de beslissing belast. Tevens dient de raad van bestuur de 
verplichtingen van artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen na te !even. 

De beslissingen van de raad van bestuur worden geldig genomen bij eenvoudige meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen of ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen 
geteld. 

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden fysiek op de plaats aangeduid in de 
oproeping. 

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de 
Vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij een 
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Hun handtekeningen worden aangebracht hetzij op één 
document, hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht 
genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening. Deze procedure kan echter niet 
gebruikt worden voor de vaststelling van de jaarrekening. 

ARTIKEL 21— NOTULEN  
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige 

leden of hun lasthebbers worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. 
De volmachten van de vertegenwoordigde bestuurders worden aan de notulen gehecht. 

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders 
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden 
opgedragen aan een lasthebber. 

ARTIKEL 22— BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
De Vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur. 
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten 

die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap. Hij is bevoegd alle 
daden te stellen die niet uitdrukkelljk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn 
voorbehouden. De raad van bestuur heeft meer in het bijzonder de bevoegdheid om, onder voorbehoud 
van de beperkingen opgelegd door de wetten en reglementen, per compartiment de beleggingspolitiek 
van de Vennootschap te bepalen. Overeenkomstig artikel 271/4 van de Wet van 3 augustus 2012 
betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 
2009/65/EG en de Instellingen voor belegging in schuldvorderingen wordt de Vennootschap bestuurd in 
het uitsluitend belang van de houders van de effecten die zijn uitgegeven door de Vennootschap en op 
zodanige wijze dat een autonoom beheer van de Vennootschap is verzekerd. 

De raad van bestuur mag met het oog op een efficiëntere bedrijfsvoering bepaalde taken, onder 
meer (maar niet uitsluitend) het administratief/boekhoudkundig beheer, de inning van de betalingen op de 
aangekochte schuldvorderingen en de verificatie van de te ontvangen en te betalen bedragen aan derden, 
uitbesteden. De uitbesteding van bedoelde taken laat de aansprakelijkheid van de raad van bestuur 
onverlet. 

ARTIKEL 23— BIJZONDERE MACHTIGING  

Mede gelet op de bijzondere aard van de Vennootschap en de doelstelling via één of meerdere 
verrichtingen collectieve beleggingen aan te  bled  en aan in aanmerking komende beleggers, is de raad van 
bestuur gemachtigd om bij beslissing tot de inrichting van verscheidene compartimenten overeenkomstig 
artikel 7 van de statuten, voor elk nieuw compartiment een bijkomend hoofdstuk in deze statuten te 
voorzien en daarin melding te maken van de vereiste bepalingen, met inbegrip van : 

(a) de naam van het compartiment; 
(b) de doelstelling en het belegglngsbeleid van het compartiment; 

(c) de wijze van financiering van het compartiment; 

(d) het boekjaar van het compartiment; 
en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging bij a uthentieke a kte verleden voor een notaris te 

doen vaststellen alsmede vervolgens de statuten te coördineren en voor de neerlegging er van te zorgen. 
ARTIKEL 24— VERGOEDINGEN  

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene 
vergadering. 

ARTIKEL 25— VERTEGENWOORDIGING  
De Vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die 

gezamenlijk optreden. 
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Zij is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere 
gevolmachtigden daartoe aangesteld door de raad van bestuur. 

ARTIKEL 26 — DAGELIJKS BESTUUR 
De raad van bestuur zal eveneens instaan voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap. De 

Vennootschap wordt in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van haar 
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk 
optreden en die geen bewijs van een voorafgaand besluit dienen neer te leggen. Evenwel kan de raad 
van bestuur bijzondere gevolmachtigden aanstellen die de Vennootschap geldig kunnen 
vertegenwoordigen en verbinden binnen het kader van hun mandaat. 

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de 
hiertoe aangestelde(n), gedelegeerd bestuurder(s), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij 
hun aanstelling. 

ARTIKEL 27 — CONTROLE  
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de 

verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen. 
De commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een 

hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van 
het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen 
om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure 
beschreven in de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van vennootschappen. 

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast bij de 
aanvang van hun opdracht. 

Zij oefenen de hun door de wet opgedragen opdrachten uit. Indien er meerdere commissarissen 
zijn benoemd, worden zij geldig vertegenwoordigd door één van hen. 

HOOFDSTUK  IV  — ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 

ARTIKEL 28 — VERGADERING  
De jaarvergadering wordt gehouden ieder jaar op de laatste bankwerkdag van de maand juni. 
Tenzij de oproeping anders vermeldt, vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van 

de Vennootschap. 
De algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders. 
ARTIKEL 29 — BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING  
De raad van bestuur, de commissaris(sen) of in voorkomend geval de vereffenaar(s) roept 

(roepen) de algemene vergadering bijeen. 
Als er verschillende compartimenten in het vermogen van de vennootschap zijn ingericht, kunnen 

er eveneens algemene vergaderingen worden gehouden van aandeelhouders van een bepaald 
compartiment over aangelegenheden die alleen dat compartiment betreffen. Deze vergaderingen 
vertegenwoordigen alleen de aandeelhouders van dat compartiment. 

De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur, agenda en voorstellen tot besluit van de 
algemene vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door het Wetboek van 
vennootschappen. 

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, 
houders van obligaties,  warrants  of certificaten aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en alle 
bestuurders en commissarissen aanwezig zijn, regelmatig vertegenwoordigd zijn of schriftelijk verzaakt 
hebben aan hun recht om aan de algemene vergadering deel te nemen. 

Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de volgende 
punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen), de 
bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de nettowinst, de kwijting aan 
de bestuurders en de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, de benoeming van de bestuurders en de 
commissaris(sen). 

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap 
of van een compartiment kan bijeengeroepen worden telkens het belang van de Vennootschap of van een 
compartiment dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen telkens wanneer de aandeelhouders die samen 
één vijfde vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap of casu  quo  één 
vijfde van het kapitaal toegerekend aan het betrokken compartiment, dit vragen. 

ARTIKEL 30 — VERTEGENWOORDIGING 
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Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een 
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. 

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten, die in overeenstemming moet zijn met de 
bepalingen van het Wetboek van vennootscha en, bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide 
plaats worden neergelegd vijf volle dagen vóór de algemene vergadering. 

ARTIKEL 31 — TO  ELATING  TOT DE ALGEMENE VERGADERING  
Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering wordt slechts verleend op grond van 

de inschrijving van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap. 
Om tot de a lgemene vergadering van aandeelhouders te worden toegelaten, moeten de houders 

van gedematerialiseerde obligaties ten minste vijf voile dagen v6ér de vergadering op de maatschappelijke 
zetel van de Vennootschap een attest van de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 
voorleggen dat het aantal gedematerialiseerde obligaties ingeschreven op naam van de betrokken 
obligatiehouder bevestigt en dat de onbeschikbaarheid van hun obligaties tot na de datum van de 
algemene vergadering vaststelt. 

ARTIKEL 32— BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING_ 
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid die de wet en de statuten haar toekennen, Zij 

heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten. Evenwel, en in afwijking van artikel 774 
van het Wetboek van vennootschappen, kan de Vennootschap alleen worden omgezet in een 
commanditaire vennootschap op aandelen. 

ARTIKEL 33 — BUREAU  
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of door een lid van de 

vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. 
Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op 
voorstel van de voorzitter van de algemene vergadering. De notulen van de algemene vergaderingen 
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of in voorkomend geval door leden van het 
bureau alsmede door de aandeelhouders die er om verzoeken. 

ARTIKEL 34— VERDAGING  
De raad van bestuur mag elke algemene vergadering, vc5ér of tijdens de zitting, met drie weken 

verdagen. 
Deze verdaging maakt een einde aan de beraadslaging. De reeds genomen besluiten blijven 

geld ig genomen, behoudens andersluidend besluit van de al gemene vergadering. De formaliteiten vervuld 
om aan de eerste zitting deel te nemen zijn geldig voor de tweede. Nieuwe volmachten mogen worden 
neergelegd met het oog op de tweede zitting. 

ARTIKEL 35— BERAADSLAGING —AANWEZ%GHEI0SOUOFlUM  
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij 

in de vergadering alle houders van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met 
eenparigheid van stemmen wordt besloten. 

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal 
aanwezige en vertegenwoordigde houders van aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet en 
de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. De besluiten van de algemene vergadering zijn 
bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of die tegenstemden. 

Wanneer de aandelen van een categorie of compartiment gelijke waarde hebben, geven zij elk 
recht op één stem in de algemene vergadering van aandeelhouders van het desbetreffende compartiment. 

In de algemene vergadering van alle aandeelhouders geven de aandelen elk recht op een aantal 
stemmen naar evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien 
verstande dat het aandeel d at het laagste bed rag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. 
De waarde van een aandeel wordt berekend door het netto-actief van de vennootschap te delen door het 
aantal aandelen in omloop, met dien verstande dat wanneer er verschillende compartimenten zijn, deze 
waarde wordt berekend op het niveau van ieder compartiment. 

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamroeping, tenzij de algemene vergadering 
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. 

Voorts kunnen alle aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de 
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte 
moeten worden verleden. De houders van obligaties,  warrants  of certificaten bepaald in artikel 537 van 
het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen. 

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus zowel de 
jaarvergadering als alle andere algemene vergaderingen, één enkele keer drie weken uit te stellen. 
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Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende 
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. 

De raad van bestuur zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de 
vergadering van de vennootschap wordt samengeroepen op verzoek van de commissaris(sen) of 
aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. 

ARTIKEL 36 — STEMRECHT 
Behoudens de in de wet of in de statuten bepaalde gevallen waarin de houders van obligaties 

stemrecht hebben, mogen de houders van obligaties de algemene vergadering slechts bijwonen met 
raadgevende stem. 

Onverminderd de bij de wet of deze statuten bepaalde uitzonderingen, worden de beslissingen, 
ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte stemgerechtigde effecten, genomen bij 
gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de 
uitgebrachte stemmen geteld. 

ARTIKEL 37 — BESLUITEN OP HET NIVEAU VAN ÉÉN OF MEERDERE COMPARTIMENTEN  
Zolang de vennootschap geen compartimenten of slechts één compartiment heeft, worden alle 

besluiten op het niveau van de vennootschap genomen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 28 
tot en met 36 van deze statuten. 

De besluiten die de aandeelhouders van alle compartimenten aanbelangen, worden geldig 
genomen door de algemene vergadering van alle aandeelhouders van de vennootschap overeenkomstig 
de bepalingen van de artikelen 28 tot en met 36 van deze statuten. 

De besluiten die uitsluitend de aandeelhouders van één bepaald compartiment aanbelangen, zoals 
de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot dat compartiment, zullen slechts geldig genomen 
worden indien zij worden aanvaard door de algemene vergadering van aandeelhouders van dat 
compartiment. 

De besluiten die de aandeelhouders van één of meerdere compartimenten aanbelangen, zullen 
slechts geldig worden genomen indien zij aanvaard worden door elk der afzonderlijke vergaderingen van 
de aandeelhouders van de desbetreffende compartimenten. 

Wanneer besluiten moeten worden genomen op het niveau van één of meerdere bepaalde 
compartimenten, zijn de artikelen 28 tot en met 36 mutatis mutandis van toepassing op het niveau van 
het betrokken compartiment of, naar gelang het geval, de betrokken compartimenten. 

De besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders van een bepaald compartiment 
zijn bindend voor alle aandeelhouders van dat compartiment, zelfs voor de afwezigen of voor zij die 
tegenstemden. 

ARTIKEL 38 — AFSCHRIFTEN, KOPIES EN UITTREKSELS VAN NOTULEN  
De afschriften van de notulen van de algemene vergaderingen af te leveren aan derden, worden 

ondertekend door twee bestuurders. 

HOOFDSTUK V — JAARREKENING — WINSTVERDELING 

ARTIKEL 39 —JAARREKENING  
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk kalenderjaar, met 

uitzondering van het eerste boekjaar dat begint op heden en eindigt op eenendertig december 
tweeduizend en negen. 

Elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris en een jaarrekening op. Als er 
verschillende compartimenten zijn, maakt de raad van bestuur bovendien een inventaris en een 
jaarrekening op voor elk compartiment afzonderlijk. De bestuurders van de Vennootschap stellen een 
verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. 

ARTIKEL 40 — GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 
De jaarlijkse algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) 

en beslist met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders per 
compartiment over de goedkeuring van de jaarrekening van dat betrokken compartiment en bij gewone 
meerderheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders over de goedkeuring van de 
jaarrekening van de Vennootschap en, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en de 
commissarissen te verlenen kwijting. 

ARTIKEL 41 — WINSTVERDELING EN UITKERING  
De jaarlijkse algemene vergadering bepaalt elk jaar, op voorstel van de raad van bestuur, het 

gedeelte van het resultaat dat aan elk compartiment van de Vennootschap kan worden toegewezen. 
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De voor uitkering vatbare winst per compartiment kan door de algemene vergadering op voorstel 
van de raad van bestuur aangewend worden, zowel voor de betaling van dividend als voor het aanleggen 
van reserves. Reservering is enkel toegestaan met het oog op latere uitkering of voor de dekking van 
risico's van tekortkomingen in de betalingen van de schuldvorderingen, deel uitmakend van het betrokken 
compartiment. 

Een beslissing tot uitkering van voordien reeds gereserveerde bedragen wordt genomen met 
unanimiteit van stemmen van de aandeelhouders van het betrokken compartiment en mits inachtneming 
van de rechten verbonden aan de andere door de Vennootschap uitgegeven financiële instrumenten. 

Er kunnen enkel interimdividenden uitgekeerd worden wanneer dergelijke duidelijk aan een 
welbepaald compartiment kunnen worden gealloceerd. De verdeling van winst en uitkering per 
compartiment wordt bepaald door de algemene vergadering. 

Indien door of namens de Vennootschap wordt vastgesteld dat een bepaalde aandeelhouder 
geen in aanmerking komende belegger is (in de zin van artikel 5, §3/1 van de Wet van 3 augustus 2012 
betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 
2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en haar uitvoeringsbesluiten) die voor 
eigen rekening handelt, dan wordt de betaling van (interim)dividenden met betrekking tot de door die 
aandeelhouder gehouden aandelen opgeschort totdat die (interim)dividenden kunnen worden uitbetaald 
aan een overnemer van die aandelen die wel een in aanmerking komende belegger is. 

ARTIKEL 42 — KOSTEN  
Aan elk compartiment worden alle kosten en uitgaven aangerekend die voortvloeien uit de 

verrichtingen die aan het compartiment verbonden zijn. 
De kosten en uitgaven die niet aan een bepaald compartiment kunnen worden toegewezen, 

worden door de raad van bestuur geventileerd over de compartimenten in verhouding tot het theoretisch 
saldo van de uitstaande schuldvorderingen van elk compartiment (d.i. het uitstaand verschuldigd saldo van 
alle niet-opgezegde onderliggende leningen of kredieten van elk compartiment) of een andere verhouding 
zoals te beslissen door de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt de toerekenningswijze vast van de 
kosten die betrekking hebben op de oprichting, de opheffing, de ontbinding, de samenvoeging of de 
splitsing van één of meer compartimenten. 

Elke toebedeling overeenkomstig dit artikel zal tegenwerpelijk zijn aan derden die met de 
Vennootschap handelen. 

ROOFSTUK  VI  — VEREFFENING — VERDELING 

ARTIKEL 43 — VEREFFENING  
De Vennootschap wordt in vereffening gesteld ingeval de schuldvorderingen die haar activa 

vormen definitief zijn uitgedoofd of volledig overgedragen en het kapitaal is verminderd tot het wettelijk  

minim  urn kapitaal. 
Elke vereffening, behoudens de vereffening zoals voorzien in het eerste lid, moet worden beslist 

door de algemene vergadering van aandeelhouders en zij moet aan de goedkeuring van de algemene 
vergadering van obligatiehouders worden onderworpen. 

Dezelfde regels zijn van toepassing voor de vereffening van een compartiment waarbij de 
beslissing tot vereffening toekomt aan de aandeelhouders van het betrokken compartiment, en moet 
worden onderworpen aan de goedkeuring van de obligatiehouders van het betrokken compartiment. 

De vereffening geschiedt door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering van 
aandeelhouders en de algemene vergadering van obligatiehouders. De vereffenaars treden pas in functie 
na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, 
overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Behoudens andersluidend besluit van 
de algemene vergadering, treden de vereffenaars gezamenlijk op. De algemene vergadering bepaalt hun 
bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig de ter zake 
toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. 

Elk compartiment van de vennootschap wordt afzonderlijk vereffend, zonder dat een dergelijke 
vereffening leidt tot de vereffening van een ander compartiment. Enkel de vereffening van het laatste 
compartiment leidt tot de vereffening van de vennootschap. 

ARTIKEL 44 — VERDELING  
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief per 

compartiment verdeeld tussen de aandeelhouders van het betrokken compartiment in evenredigheid tot 
hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal. 
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HOOFDSTUK  VII  — ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 45—WOONSTKEUZE 
De houders van aandelen op naam zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van elke 

verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats 
te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats. 

HOOFDSTUK  VIII  — EERSTE COMPARTIMENT — COMPARTIMENT 
PENATES-1  

ARTIKEL 46 — INRICHTING VAN COMPARTIMENT PENATES-1 
Overeenkomstig artikel 7 van onderhavige statuten wordt voorzien in de oprichting van een eerste 

compartiment met de naam "Compartiment Penates-1". De aandelen van categorie A zijn verbonden aan 
dit compartiment. 

ARTIKEL 47— DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID VAN COMPARTIMENT PENATES- 

1 
De doelstelling van dit compartiment is de collectieve belegging  van de overeenkomstig deze 

statuten aangetrokken financieringsmiddelen in een portefeuille van geselecteerde hypothecaire leningen 
en hypothecaire kredieten (o[ delen daarvan) in de zin van de Wet van 4 augustus 1992 op het 
hypothecair krediet, die door Dexia Bank België N.V. (of haar rechtsvoorgangers) zijn verstrekt en door 
Dexia Bank België N.V. van tijd tot tijd overeenkomstig een overdrachtsovereenkomst aan de 
Vennootschap met toewijzing aan dit compartiment zullen worden overgedragen. 

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten mag dit compartiment bijkomend of tijdelijk andere 
investeringen, liquiditeiten of financiële instrumenten aanhouden en alle soorten financiële instrumenten 
kopen, uitgeven of verkopen, alsook aan- of verkoopopties op financiële instrumenten, interest 
instrumenten of valuta kopen, uitgeven of verkopen, alsmede swaps, interestswaps of 
termijnovereenkomsten op deviezen of op rente sluiten en opties op dergelijke overeenkomsten 
verhandelen, voor zover de verrichting dient als dekking van een risico, verbonden aan één of meerdere 
elementen van haar balans. 

ARTIKEL 48— FINANCIERING VAN COMPARTIMENT PENATES-1  
De beleggingen te realiseren door dit compartiment zullen gefinancierd worden door financiële 

middelen aan te trekken bij meerdere institutionele of professionele beleggers in de zin van artikel 5 van 
de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, 
viodcuitgiftevan"assetbarked"ob|igaUcs. 

In dat kader mag het compartiment ook andere leningen aangaan in de mate dat zij bijdragen tot 
de financiering van de collectieve belegging of anderszins bijdragen, bijvoorbeeld als kredietondersteuning 
of als liquiditeitsvoorziening, tot het aantrekken van financieringsmiddelen vanwege beleggers. 

ARTIKEL 49— BOEKJAAR VAN COMPARTIMENT PENATES-1  
Het boekjaar van dit compartiment begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

HOOFDSTUK  IX  — TWEEDE COMPARTIMENT — COMPARTIMENT PENATES-2 

ARTIKEL 50 — INRICHTING VAN COMPARTIMENT PENATES-2 
Overeenkomstig artikel 7 van onderhavige statuten wordt voorzien in de oprichting van een 

tweede compartiment met de naam "Compartiment Penates-2". De aandelen van categorie B zijn 
verbonden aan dit compartiment. 

ARTIKEL 51 — DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID VAN COMPARTIMENT PENATES- 
2 

De doelstelling van dit compartiment is de collectleve belegging van de overeenkomstig deze 
statuten aangetrokken financieringsmiddelen in leningen, kredieten of delen daarvan, van welke aard ook 
die door Dexia Bank België N.V. (of haar rechtsvoorgangers) zijn verstrekt en door Dexia Bank België N.V. 
van tijd tot tijd overeenkomstig een overdrachtsovereenkomst aan de Vennootschap met toewijzing aan 
dit compartiment zullen worden overgedragen. 

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten mag dit compartiment bijkomend of tijdelijk andere 
investeringen, liquiditeiten of financiële instrumenten aanhouden en alle soorten financiële instrumenten 
kopen, uitgeven of verkopen, alsook aan- of verkoopopties op financiële instrumenten, interest 
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termijnovereenkomsten op deviezen of op rente sluiten en opties op dergelijke overeenkomsten 
verhandelen, voor zover de verrichting dient als dekking van een risico, verbonden aan één of meerdere 
elementen van haar balans. 

ARTIKEL 52 — FINANCIERING VAN COMPARTIMENT PENATES-2 
De beleggingen te realiseren door dit compartiment zullen gefinancierd worden door financiële 

middelen aan te trekken bij meerdere institutionele of professionele beleggers in de zin van artikel 5 van 
de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, 
via de uitgifte van financiële instrumenten en/of via andere door artikel 3 toegelaten vormen van 
financiering, 

In dat kader mag het compartiment ook andere leningen aangaan in de mate dat zij bijdragen tot 
de financiering van de collectieve belegging of anderszins bijdragen, bijvoorbeeld als kredietondersteuning 
of als liquiditeitsvoorziening, tot het aantrekken van financieringsmiddelen vanwege beleggers. 

ARTIKEL 53 — BOEKJAAR VAN COMPARTIMENT PENATES-2  
Het boekjaar van dit compartiment begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

HOOFDSTUK X — DERDE COMPARTIMENT — COMPARTIMENT PENATES-3 

ARTIKEL 54 — INRICHTING VAN COMPARTIMENT PENATES-3  
Overeenkomstig artikel 7 van onderhavige statuten wordt voorzien in de oprichting van een derde 

compartiment met de naam "Compartiment Penates-3". De aandelen van categorie C zijn verbonden aan 
dit compartiment. 

ARTIKEL 55 — DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID VAN COMPARTIMENT PENATES- 
3 

De doelstelling van dit compartiment is de collectieve belegging van de overeenkomstig deze 
statuten aangetrokken financieringsmiddelen in leningen, kredieten of delen daarvan, van welke aard ook 
die door Dexia Bank België N.V. (of haar rechtsvoorgangers) zijn verstrekt en door Dexia Bank België N.V. 
van tijd tot tijd overeenkomstig een overdrachtsovereenkomst aan de Vennootschap met toewijzing aan 
dit compartiment zullen worden overgedragen. 

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten mag dit compartiment bijkomend of tijdelijk andere 
investeringen, liquiditeiten of financiële instrumenten aanhouden en alle soorten financiële instrumenten 
kopen, uitgeven of verkopen, alsook aan- of verkoopopties op financiële instrumenten, interest 
instrumenten of valuta kopen, uitgeven of verkopen, alsmede swaps, interestswaps of 
termijnovereenkomsten op deviezen of op rente sluiten en opties op dergelijke overeenkomsten 
verhandelen, voor zover de verrichting dient als dekking van een risico, verbonden aan één of meerdere 
elementen van haar balans. 

ARTIKEL 56 — FINANCIERING VAN COMPARTIMENT PENATES-3  
De beleggingen te realiseren door dit compartiment zullen gefinancierd worden door financiële 

middelen aan te trekken bij meerdere institutionele of professionele beleggers in de zin van artikel 5 van 
de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, 
via de uitgifte van financiële instrumenten en/of via andere door artikel 3 toegelaten vormen van 
financiering. 

In dat kader mag het compartiment ook andere leningen aangaan in de mate dat zij bijdragen tot 
de financiering van de collectieve belegging of anderszins bijdragen, bijvoorbeeld als kredietondersteuning 
of als liquiditeitsvoorziening, tot het aantrekken van financieringsmiddelen vanwege beleggers. 

ARTIKEL 57 — BOEKJAAR VAN COMPARTIMENT PENATES-3  
Het boekjaar van dit compartiment begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

HOOFDSTUK  XI  —VIERDE COMPARTIMENT — COMPARTIMENT PENATES-4 

ARTIKEL 58 — INRICHTING VAN COMPARTIMENT PENATES-4 
Overeenkomstig artikel 7 van onderhavige statuten wordt voorzien van een vierde compartiment 

met de naam "Compartiment Penates-4". De aandelen van categorie D zijn verbonden aan dit 
compartiment. 

ARTIKEL 59 — DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID VAN COMPARTIMENT PENATES- 
4 

De doelstelling van dit compartiment is de collectieve belegging van de overeenkomstig deze 
statuten aangetrokken financieringsmiddelen in leningen, kredieten of delen daarvan, van welke aard ook 
die door Dexia Bank België N.V. (of haar rechtsvoorgangers) zijn verstrekt en door Dexia Bank België N.V. 
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van tijd tot tijd overeenkomstig een overdrachtsovereenkomst aan de Vennootschap zullen worden 
overgedragen. 

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten mag dit compartiment bijkomend of tijdelijk andere 
investeringen, liquiditeiten, of financiële instrumenten aanhouden en alle soorten financiële instrumenten 
kopen, uitgeven of verkopen, alsook aan- of verkoopopties op financiële instrumenten, interest 
instrumenten of valuta kopen, uitgeven of verkopen, alsmede swaps, interestswaps of 
termijnovereenkomsten op deviezen of op rente sluiten en opties op dergelijke overeenkomsten 
verhandelen, voor zover de verrichting dient als dekking van een risico, verbonden aan één of meerdere 
elementen in haar balans. 

ARTIKEL 60 — FINANCIERING VAN COMPARTIMENT PENATES-4  
De beleggingen te realiseren door dit compartiment zullen gefinancierd worden door financiële 

middelen aan te trekken bij meerder Institutionele of professionele belegger in de zin van artikel 5 van de 
Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, via 
de uitgifte van financiële instrumenten en/of via ander door artikel 3 toegelaten vormen van financiering. 

In dat kader mag het compartiment ook andere leningen aangaan in de mate dat zij bijdragen tot 
de financiering van de collectieve belegging of anderszins bijdragen, bijvoorbeeld als kredietondersteuning 
of als liquiditeitsvoorziening, tot het aantrekken van financieringsmiddelen vanwege beleggers. 

ARTIKEL 61 — BOEKJAAR VAN COMPARTIMENT PENATES-4 
Het boekjaar van dit compartiment begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

HOOFDSTUK  XII  —VIJFDE COMPARTIMENT— COMPARTIMENT PENATES-5 

ARTIKEL 62 — INRICHTING VAN COMPARTIMENT PENATES-5  
Overeenkomstig artikel 7 van onderhavige statuten wordt voorzien van een vijfde compartiment 

met de naam "Compartiment Penates-5". De aandelen van categorie E zijn verbonden aan dit 
compartiment. 

ARTIKEL 63 — DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID VAN COMPARTIMENT PENATES- 
5 

De doelstelling van dit compartiment is de collectieve belegging van de overeenkomstig deze 
statuten aangetrokken financieringsmiddelen in leningen, kredieten of delen daarvan, van welke aard ook 
die door een derde zijn verstrekt en van tijd tot tijd overeenkomstig een overdrachtsovereenkomst aan de 
Vennootschap met toewijzing aan dit compartiment zullen worden overgedragen. 

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten mag dit compartiment bijkomend of tijdelijk andere 
investeringen, liquiditeiten, of financiële instrumenten aanhouden en alle soorten financiële instrumenten 
kopen, uitgeven of verkopen, alsook aan- of verkoopopties op financiële instrumenten, interest 
instrumenten of valuta kopen, uitgeven of verkopen, alsmede swaps, interestswaps, interestcaps, 
termijnovereenkomsten of andere indekkingsinstrumenten op deviezen of op rente sluiten en opties op 
dergelijke overeenkomsten verhandelen, voor zover de verrichting dient als dekking van een risico, 
verbonden aan één of meerdere elementen in haar balans. 

ARTIKEL 64 — FINANCIERING VAN COMPARTIMENT PENATES-5  
De beleggingen te realiseren door dit compartiment zullen gefinancierd worden door financiële 

middelen aan te trekken bij in aanmerking komende beleggers in de zin van artikel 5, §3/1  van de Wet 
van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging In schuldvorderingen, via de 
uitgifte van financiële instrumenten en/of via ander door artikel 3 toegelaten vormen van financiering. 

In dat kader mag het compartiment ook andere leningen aangaan in de mate dat zij bijdragen tot 
de financiering van de collectieve belegging of anderszins bijdragen, bijvoorbeeld als kredietondersteuning 
of als liquiditeitsvoorziening, tot het aantrekken van financieringsmiddelen vanwege beleggers. 

ARTIKEL 65 — BOEKJAAR VAN COMPARTIMENT PENATES-5  
Het boekjaar van dit compartiment begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 
HOOFDSTUK  XIII  — ZESDE COMPARTIMENT — COMPARTIMENT PENATES-6 
ARTIKEL 66 — INRICHTING VAN COMPARTIMENT PENATES-6  
Overeenkomstig artikel 7 van onderhavige statuten wordt voorzien van een zesde compartiment 

met de naam "Compartiment Penates-6". De aandelen van categorie F zijn verbonden aan dit 
compartiment. 

ARTIKEL 67 — DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID VAN COMPARTIMENT PENATES- 
6 
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De doelstelling van dit compartiment is de collectieve belegging van de overeenkomstig deze 
statuten aangetrokken financieringsmiddelen in leningen, kredieten of delen daarvan, van welke aard ook 
die door een derde zijn verstrekt en van tijd tot tijd overeenkomstig een overdrachtsovereenkomst aan de 
Vennootschap met toewijzing aan dit compartiment zullen worden overgedragen. 

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten mag dit compartiment bijkomend of tijdelijk andere 
investeringen, liquiditeiten, of financiële instrumenten aanhouden en alle soorten financiële instrumenten 
kopen, uitgeven of verkopen, alsook aan- of verkoopopties op financiële instrumenten, interest 
instrumenten of valuta kopen, uitgeven of verkopen, alsmede swaps, interestswaps, interestcaps, 
termijnovereenkomsten of andere indekkingsinstrumenten op deviezen of op rente sluiten en opties op 
dergelijke overeenkomsten verhandelen, voor zover de verrichting dient als dekking van een risico, 
verbonden aan één of meerdere elementen in haar balans. 

ARTIKEL 68 — FINANCIERING VAN COMPARTIMENT PENATES-6  
De beleggingen te realiseren door dit compartiment zullen gefinancierd worden door financiële 

middelen aan te trekken bij in aanmerking komende beleggers In de zin van artikel 5, §3/1 van de Wet 
van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, via de 
uitgifte van financiële instrumenten en/of via ander door artikel 3 toegelaten vormen van financiering. 

In dat kader mag het compartiment ook andere leningen aangaan in de mate dat zij bijdragen tot 
de financiering van de collectieve belegging of anderszins bijdragen, bijvoorbeeld als kredietondersteuning 
of als liquiditeitsvoorziening, tot het aantrekken van financieringsmiddelen vanwege beleggers. 

ARTIKEL 69 — BOEKJAAR VAN COMPARTIMENT PENATES-6  
Het boekjaar van dit compartiment begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

HOOFDSTUK  XIV  - ZEVENDE COMPARTIMENT - COMPARTIMENT PENATES-7 

ARTIKEL 70 - INRICHTING VAN COMPARTIMENT PENATES-7  
Overeenkomstig artikel 7 van onderhavige statuten wordt voorzien in de oprichting van een 

zevende compartiment met de naam "Compartiment Penates-7". De aandelen van categorie G zijn 
verbonden aan dit compartiment. 

ARTIKEL 71- DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID VAN COMPARTIMENT PENATES- 
7 

De doelstelling van dit compartiment is de collectieve belegging van de overeenkomstig deze 
statuten aangetrokken financieringsmiddelen in leningen, kredieten of delen daarvan, van welke aard ook 
die door een derde zijn verstrekt en van tijd tot tijd overeenkomstig een overdrachtsovereenkomst aan de 
Vennootschap met toewijzing aan dit compartiment zullen worden overgedragen. 

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten mag dit compartiment bijkomend of tijdelijk andere 
investeringen, liquiditeiten, of financiële instrumenten aanhouden en alle soorten financiële instrumenten 
kopen, uitgeven of verkopen, alsook aan- of verkoopopties op financiële instrumenten, interest 
instrumenten of valuta kopen, uitgeven of verkopen, alsmede swaps, interestswaps, interestcaps, 
termijnovereenkomsten of andere indekkingsinstrumenten op deviezen of op rente sluiten en opties op 
dergelijke overeenkomsten verhandelen, voor zover de verrichting dient als dekking van een risico, 
verbonden aan één of meerdere elementen in haar balans. 

ARTIKEL 72 - FINANCIERING VAN COMPARTIMENT PENATES-7  
De beleggingen te realiseren door dit compartiment zullen gefinancierd worden door financiële 

middelen aan te trekken bij in aanmerking komende beleggers in de zin van artikel 5, §3/1 van de Wet 
van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, via de 
uitgifte van financiële instrumenten en/of via ander door artikel 3 toegelaten vormen van financiering. 

In dat kader mag het compartiment ook andere leningen aangaan in de mate dat zij bijdragen tot 
de financiering van de collectieve belegging of anderszins bijdragen, bijvoorbeeld als kredietondersteuning 
of als liquiditeitsvoorziening, tot het aantrekken van financieringsmiddelen vanwege beleggers. 

ARTIKEL 73 - BOEKJAAR VAN COMPARTIMENT PENATES-7  
Het boekjaar van dit compartiment begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

HOOFDSTUK  XV  - ACHTSTE COMPARTIMENT - COMPARTIMENT PENATES-8 

ARTIKEL 74 - INRICHTING VAN COMPARTIMENT PENATES-8 
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Overeenkomstig artikel 7 van onderhavige statuten wordt voorzien in de oprichting van een 
achtste compartiment met de naam "Compartiment Penotes'8". De aandelen van categorie H zijn 
verbonden aan dit compartiment. 

ARTIKEL 75- DOELSTELLING EN BELEG3INGSBELEID VAN COMPARTIMENT PENATES- 

8 
De doelstelling van dit compartiment is de collectieve belegging van de overeenkomstig deze 

statuten aangetrokken financieringsmiddelen in leningen, kredieten of delen daarvan, van welke aard ook 
die door een derde zijn verstrekt en van tijd tot tijd overeenkomstig een overdrachtsovereenkomst aan de 
Vennootschap met toewijzing aan dit compartiment zullen worden overgedragen. 

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten mag dit compartiment bijkomend of tijdelijk andere 
investeringen, liquiditeiten, of financiële instrumenten aanhouden en a  Ile  soorten financiële instrumenten 
kopen, uitgeven of verkopen, alsook aan- of verkoopopties op financiële instrumenten, interest 
instrumenten of valuta kopen, uitgeven of verkopen, alsmede swaps, interestswaps, interestcaps, 
termijnovereenkomsten of andere indekkingsinstrumenten op deviezen of op rente sluiten en opties op 
dergelijke overeenkomsten verhandelen, voor zover de verrichting dient als dekking van een risico, 
verbonden aan één of meerdere elementen in haar balans. 

ARTIKEL 76 - FINANCIERING VAN COMPARTIMENT PENATES-8  
De beleggingen te realiseren door dit compartiment zullen gefinancierd worden door financiële 

middelen aan te trekken bij in aanmerking komende beleggers in de zin van artikel 5, §3/1 van de Wet 
van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, via de 
uitgifte van financiële instrumenten en/of via ander door artikel 3 toegelaten vormen van financiering. 

In dat kader mag het compartiment ook andere leningen aangaan in de mate dat zij bijdragen tot 
de financiering van de collectieve belegging of anderszins bijdragen, bijvoorbeeld als kredietondersteuning 
of als liquiditeitsvoorziening, tot het aantrekken van financieringsmiddelen vanwege beleggers. 

ARTIKEL 77 - BOEKJAAR VAN COMPARTIMENT PENATES-8  
Het boekjaar van dit compartiment begint op 1januari en eindigt op 31 december. 

HOOFDSTUK  XVI  - NEGEN DE COMPARTIMENT - COMPARTIMENT PENATES-9 

ARTIKEL 78 - INRICHTING VAN COMPARTIMENT PENATES-9  
Overeenkomstig artikel 7 van onderhavige statuten wordt voorzien in de oprichting van een 

negende compartiment met de naam "Compartiment Penates-9". De aandelen van categorie I zijn 
verbonden aan dit compartiment. 

ARTIKEL 79- DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID VAN COMPARTIMENT PENATES- 

9 
De doelstelling van dit compartiment is de collectieve belegging van de overeenkomstig deze 

statuten aangetrokken flnancieringsmiddelen in leningen, kredieten of delen daarvan, van welke aard ook 
die door een derde zijn verstrekt en van tijd tot tijd overeenkomstig een overdrachtsovereenkomst aan de 
Vennootschap met toewijzing aan dit compartiment zullen worden overgedragen, 

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten mag dit compartiment bijkomend of tijdelijk andere 
investeringen, liquiditeiten, of financiële instrumenten aanhouden en alle soorten financiële instrumenten 
kopen, uitgeven of verkopen, alsook aan- of verkoopopties op financiële instrumenten, interest 
instrumenten of valuta kopen, uitgeven of verkopen, alsmede swaps, interestswaps, interestcaps, 
termijnovereenkomsten of andere indekkingsinstrumenten op deviezen of op rente sluiten en opties op 
dergelijke overeenkomsten verhandelen, voor zover de verrichting dient als dekking van een risico, 
verbonden aan één of meerdere elementen in haar balans. 

ARTIKEL 80 - FINANCIERING VAN COMPARTIMENT PENATES-9  
De beleggingen te realiseren door dit compartiment zullen gefinancierd worden door financiële 

middelen aan te trekken bij /n aanmerking komende beleggers in de zin van artikel 5, §3/1 van de Wet 
van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, via de 
uitgifte van financiële instrumenten en/of via ander door artikel 3 toegelaten vormen van financiering. 

In dat kader mag het compartiment ook andere leningen aangaan in de mate dat zij bijdragen tot 
de financiering van de collectieve belegging of anderszins bijdragen, bijvoorbeeld als kredietondersteuning 
of als liquiditeitsvoorziening, tot het aantrekken van financieringsmiddelen vanwege beleggers. 

ARTIKEL 81 - BOEKJAAR VAN COMPARTIMENT PENATES-9  
Het boekjaar van dit compartiment begint op 1januari en eindigt op 31 december. 
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HOOFDSTUK  XVII  - TIENDE COMPARTIMENT - COMPARTIMENT PENATES-10 

ARTIKEL 82 - INRICHTING VAN C0MPARTIMENTPENATES-10  
Overeenkomstig artikel 7 van onderhavige statuten wordt voorzien in de oprichting van een tiende 

compartiment met de naam "Compartiment Penates-10". De aandelen van categorie J zijn verbonden aan 
dit compartiment. 

ARTIKEL 83- DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID VAN COMPARTIMENT PENATES-
10 

De doelstelling van dit compartiment is de collectieve belegging van de overeenkomstig deze 
statuten aangetrokken financieringsmiddelen in leningen, kredieten of delen daarvan, van welke aard ook 
die door een derde zijn verstrekt en van tijd tot tijd overeenkomstig een overdrachtsovereenkomst aan de 
Vennootschap met toewijzing aan dit compartiment zullen worden overgedragen. 

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten mag dit compartiment bijkomend of tijdelijk andere 
investeringen, liquiditeiten, of financiële instrumenten aanhouden en alle soorten financiële instrumenten 
kopen, uitgeven of verkopen, alsook aan- of verkoopopties op financiële instrumenten, interest 
instrumenten of valuta kopen, uitgeven of verkopen, alsmede swaps, interestswaps, interestcaps, 
termijnovereenkomsten of andere indekkingsinstrumenten op deviezen of op rente sluiten en opties op 
dergelijke overeenkomsten verhandelen, voor zover de verrichting dient als dekking van een risico, 
verbonden aan één of meerdere elementen In haar balans. 

ARTIKEL 84 - FINANCIERING VAN C@MP/kRTIMENTPENATES-1O  
De beleggingen te realiseren door dit compartiment zullen gefinancierd worden door financiële 

middelen aan te trekken bij in aanmerking komende beleggers in de zin van artikel 5, §3/1 van de Wet 
van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de Instellingen voor belegging |n schuldvorderingen, via de 
uitgifte van financiële instrumenten en/of via ander door artikel 3 toegelaten vormen van financiering. 

In dat kader mag het compartiment ook andere leningen aangaan in de mate dat zij bijdragen tot 
de financiering van de collectieve belegging of anderszins bijdragen, bijvoorbeeld als kredietondersteuning 
of als liquiditeitsvoorziening, tot het aantrekken van financieringsmiddelen vanwege beleggers. 

ARTIKEL 85 - BOEKJAAR VAN C0MPARTIMENTPENATEG-1Q  
Het boekjaar van dit compartiment begint op 11anuari en eindigt op 31 december. 

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE 

Yorik Desmyttère 
Krachtens volmacht 

Notarieel medewerker "BenquinNotarissen" 

D, 215-2866/a 6e2/1/nc-15.0e2015/Ac/lv 
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