CANDRIAM CLICKINVEST B
Bevek naar Belgisch recht – Naamloze vennootschap
Categorie ICB in effecten en liquide middelen
Kunstlaan 58 – 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0478.776.459
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT INDEX LINKED 10 - ENERGY VAN DE BEVEK
NAAR BELGISCH RECHT CANDRIAM CLICKINVEST B
De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat overeenkomstig de bepalingen in het verkoopsprospectus en de
uitgiftemodaliteiten van CANDRIAM CLICKINVEST B INDEX LINKED 10 - ENERGY, dit compartiment op 24 oktober
2014 op vervaldag gekomen is. Bijgevolg zal dit compartiment van rechtswege worden vereffend en zullen zijn activa
over alle bestaande aandelen worden verdeeld.
Op 24 oktober 2014 bedraagt de netto-inventariswaarde per kapitalisatieaandeel 511,78 euro.
Het bedrag per aandeel (vóór eventuele kosten en belastingen) zal betaalbaar zijn aan de aandeelhouders vanaf 28
oktober 2014.
De raad van bestuur beoogde voor dit compartiment de terugbetaling (vóór kosten en taksen) van 90% van het initieel
met valuta 7 oktober 2009 geïnvesteerde kapitaal (=450 EUR) op 24 oktober 2014, zijnde de vervaldag van het
compartiment (met valuta 28 oktober 2014), vermeerderd met een bedrag afhankelijk van de prestatie van de Dow Jones
Stoxx 600 Oil & Gas index (hierna ook genoemd DJ Oil & Gas).
De vereffeningswaarde van het compartiment INDEX LINKED 10 - ENERGY van 511,78 euro (vóór eventuele kosten en
belastingen) verzekert aan de belegger een verhoging van zijn initiële inzet met 2,356% (vóór eventuele kosten en
belastingen), m.a.w. een jaarlijks actuarieel brutorendement van 0,46143%.
De vereffeningswaarde van de aandelen zal worden uitbetaald gedurende een periode van zes maanden na de afsluiting
van de vereffening. Zes maanden na de afsluiting van de vereffening wordt het saldo van de terugbetalingswaarden
waarvan de aandeelhouders de terugbetaling nog niet hebben gevraagd, overgemaakt aan de Deposito- en
Consignatiekas.
Ingeval een onjuiste vereffeningswaarde in het nadeel van de aandeelhouder wordt vastgesteld, kan Belfius Bank N.V.
alle aandeelhouders identificeren om hen het verschil bij te betalen. Indien de vereffeningswaarde vastgesteld bij de
afsluiting van de vereffening verschillend zou zijn van de vereffeningswaarde die in dit bericht vermeld wordt, dan zullen
de betalingsmodaliteiten van het verschil in een bijkomstig persbericht gepubliceerd worden.
Het prospectus, het laatste periodieke verslag, het controleverslag van de commissaris, het vereffeningsverslag van de
raad van bestuur en de staat van activa en passiva kunnen gratis (in het Nederlands en in het Frans) en op eenvoudige
aanvraag bekomen worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij de financiële dienstverlener van de
bevek, met name Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44 te 1000 Brussel. . Het prospectus en het laatste periodieke verslag
zullen eveneens beschikbaar zijn op de volgende websites www.candriam.com en www.belfius.be. De
nettoinventariswaarde wordt gepubliceerd in De Tijd en de l’Echo.

De sluiting van de vereffening zal vastgesteld worden door twee bestuurders van de vennootschap.
De raad van bestuur

