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Mededeling aan de Aandeelhouders 
 
 
De aandeelhouders worden ervan op de hoogte gebracht dat de Raad van Bestuur van de bevek heeft beslist in het prospectus 
van de bevek de volgende wijzigingen aan te brengen die van kracht worden op de hieronder vermelde data: 
 
1. Inleiding van het prospectus: 

 
- De alinea over de 'US Persons' wordt aangepast om aan te geven dat de bevek zich het recht voorbehoudt om rechten van 

deelneming onderhands aan te bieden bij een beperkt aantal 'US Persons', voor zover dit toegestaan is krachtens de 
geldende Amerikaanse wetgeving.  
 

- De volgende zin wordt weggelaten: "Elke aanbieding, verkoop, terugkoop of overdracht van aandelen van de bevek aan een 
beleggingsbeheerder van Amerikaanse pensioenregelingen moet op voorhand goedgekeurd worden door de raad van 
bestuur van de bevek. " 

 
2. Risicodekkingsbeleid voor aandelenklassen  

 
In het Prospectus wordt verduidelijkt dat elke klasse een eigen risicodekkingsbeleid kan toepassen - zoals toegelicht in de 

technische fiches van de deelfondsen - hetzij: 
 
- Een afdekking van de schommelingen van de referentiemunt: een dergelijke afdekking is bedoeld om het effect van 

de wisselkoersschommelingen te verminderen tussen de referentiemunt van het deelfonds en de munt waarin de 
aandelenklasse uitgedrukt is. Deze afdekking beoogt het resultaat (met name gecorrigeerd voor het verschil in de 
stand van de rente tussen de twee munten) van de afgedekte klasse redelijkerwijs te laten overeenstemmen met 
dat van de (overeenstemmende) klasse uitgedrukt in de referentiemunt van het deelfonds. Dit soort risicodekking 
herkent men aan het achtervoegsel H dat toegevoegd wordt aan de naam van de klasse. 

 
- Een afdekking tegen het wisselkoersrisico van de activa in de portefeuille: deze risicodekking is gericht op het 

verminderen van wisselkoersschommelingen tussen de munt waarin de beleggingen van het deelfonds uitgedrukt 
zijn en de munt waarin de klasse uitgedrukt is. Dit soort risicodekking herkent men aan het achtervoegsel AH dat 
toegevoegd wordt aan de naam van de klasse. 

 
Beide soorten afdekkingen trachten het wisselkoersrisico te verminderen.  
Beleggers dienen zich er bewust van te zijn dat deze valuta-afdekking mogelijk niet 100% effectief of permanent is. Het 
kan dus zijn dat deze valuta-afdekking het wisselkoersrisico niet volledig neutraliseert en er nog altijd 
rendementsverschillen optreden.   

 
Alle winsten/verliezen die deze risicodekking opleveren, worden afzonderlijk gedragen door de houders van deze klassen. 

 
3. Beursnotering 

 
De raad van bestuur is vrij om te beslissen om de aandelen van de bevek al dan niet te laten noteren op de beurs van 
Luxemburg. 

 
4. Commissions de gestion 

 
De maximale tarieven van de beheerscommissie van de volgende klassen worden verhoogd en bedragen voortaan :   

 

DEELFONDS Klasse ISIN Nieuw toepasselijk 
maximumtarief 

Candriam L Defensive Asset Allocation C LU0982875667 1,30% 

Candriam L Defensive Asset Allocation C LU0982875741 1,30% 

Candriam L Conservative Asset Allocation C LU0982875154 1,30% 

Candriam L Conservative Asset Allocation C LU0982875238 1,30% 

Candriam L Balanced Asset Allocation C LU0982874694 1,30% 

Candriam L Balanced Asset Allocation C LU0982874777 1,30% 

Candriam L Dynamic Asset Allocation C LU0982876806 1,30% 

Candriam L Dynamic Asset Allocation C LU0982876988 1,30% 

 
Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijziging hebben de mogelijkheid te verzoeken om een kosteloze (met 
uitzondering van de taksen en belastingen die worden geheven door de overheden van de landen waar de aandelen 
verkocht worden) terugbetaling van hun aandelen gedurende een periode van één maand te rekenen vanaf 21 juni 
2017. 
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5. Risicofactoren 

 
De beleggers wordt verzocht hoofdstuk 8 Risicofactoren in het prospectus aandachtig te herlezen, evenals het hoofdstuk 
Specifieke door het deelfonds gelopen risicofactoren in de technische fiches van de verschillende deelfondsen, die 
bijgewerkt werden. 

 
*** 

 
Deze wijzigingen gaan in op 21 juli 2017. 

*** 
 
Het prospectus de dato 21 juli 2017, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten en de laatste 

jaarverslagen en periodieke verslagen zullen kosteloos (in het Nederlands en in het Frans) verkrijgbaar op de maatschappelijke 

zetel van de SICAV of aan de loketten van Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, instelling die de financiële dienst 

verzekert in België, of kunnen gratis worden geraadpleegd op de volgende website: www.candriam.com. 

De Raad van Bestuur 

http://www.candriam.com/

