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Bericht aan de aandeelhouders / houders van rechten van deelneming
die aandelen/rechten van deelneming aan toonder aanhouden
van de volgende beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal /
gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar Luxemburgs recht:
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ('bevek')
-

Candriam Bonds
Candriam Dynamix
Candriam Equities L
Candriam Money Market
Candriam Quant

Gemeenschappelijke beleggingsfondsen ('GBF'):
-

Candriam Total Return
Candriam Total Return II
*********

Beste aandeelhouders, houders van rechten van deelneming,
Bij dezen willen wij uw aandacht vestigen op de verschillende implicaties van de Luxemburgse wet van
28 juli 2014 betreffende de immobilisering van aandelen en rechten van deelneming aan toonder en
het bijhouden van een register met aandelen op naam en een register met aandelen aan toonder, en
houdende wijziging van 1) de gewijzigde wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen (de
'Wet van 1915') en 2) de gewijzigde wet van 5 augustus 2005 betreffende financiële
zekerheidsovereenkomsten; (de 'Wet van 28 juli 2014').
De Wet van 28 juli 2014 werd van kracht op 18 augustus 2014 en werd bekendgemaakt in het
Luxemburgs staatsblad Mémorial A, Recueil de Législation op 14 augustus 2014.
Deze wet bepaalt dat aandelen en rechten van deelneming aan toonder die door aandeelhouders /
houders van rechten van deelneming aangehouden worden, gedeponeerd moeten worden bij een
bewaarder, die door het bevoegde orgaan van elke bevek en de Beheermaatschappij aangesteld
wordt ('de Bewaarder').
Overeenkomstig artikel 2 van de Wet van 28 juli 2014, houdende wijziging van artikel 42 van de Wet
van 1915, brengen wij hierbij te uwer kennis dat de bevek en de Beheermaatschappij tot Bewaarder
benoemd hebben: Banque Internationale à Luxembourg, 69 route d’Esch, L-2953
Luxemburg.
Bovendien verzoeken wij u:
- Ofwel om u zo snel mogelijk naar de Bewaarder te begeven om uw effecten aan toonder te
laten immobiliseren.
- Ofwel uw effecten aan toonder neer te leggen op een effectenrekening bij Belfius Bank N.V.,
Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, instelling die de financiële dienst verzekert in België, of bij uw
gebruikelijke bankinstelling, waarbij de bank zichzelf registreert als nominee (in eigen naam
maar voor rekening van de aandeelhouder/houder van deelbewijzen) bij de transferagent van
de bevek/het GBF.
Wij willen in het bijzonder uw aandacht vestigen op het feit dat ingevolge de Wet van 28 juli 2014:
-

Indien u uw aandelen of rechten van deelneming niet bij de Bewaarder
geïmmobiliseerd hebt voor 18 februari 2015, wordt het stemrecht dat aan uw aandelen
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of rechten van deelneming verbonden is, opgeschort tot de datum van hun daadwerkelijke
immobilisering. Uitkeringen zullen op diezelfde datum plaatsvinden, en tot de datum van
immobilisering uitgesteld worden, op voorwaarde dat het recht op uitkering niet vervallen is
en zonder dat hiervoor interesten verschuldigd zijn.
-

Indien u uw aandelen of rechten van deelneming niet geïmmobiliseerd hebt bij
de bewaarder voor 18 februari 2016, zulen uw aandelen of rechten van deelneming
geannuleerd worden. De gelden van de aldus geannuleerde aandelen of rechten van
deelneming of, bij ontstentenis daarvan, andere activa met een tegenwaarde die overeenstemt
met de aandelen of rechten van deelneming, zullen gedeponeerd worden bij de Luxemburgse
consignatiekas tot een persoon die rechtsgeldig kan aantonen dat hij de eigenaar is, verzoekt
om de teruggave ervan.
***

De bijgewerkte prospectussen en de de documenten met essentiële beleggersinformatie van de beveks
en de GBF zullen kosteloos (in het Nederlands en in het Frans) verkrijgbaar zijn ter maatschappelijke
zetel van de Beheersmaatschappij of aan de loketten van Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44 te 1000
Brussel instelling die de financiële dienst verzekert in België, of kunnen kosteloos worden
geraadpleegd op de volgende website: www.candriam.com.
De Beheersmaatschappij

