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BERICHT  

Fusie door overname 
De Bijzondere Algemene Vergaderingen (BAV) die op 06/09/2017 gehouden werden, hebben, elk voor wat hen 
betreft, de voorstellen tot besluit op de agenda goedgekeurd, met name de fusie door overname van het over te 
nemen compartiment door het overnemende compartiment en de daaruit voortvloeiende ruilverhouding, met 
ingang van 14/09/2017 (datum NIW). Bijgevolg geeft een aandeel in het over te nemen compartiment recht op een 
aantal nieuwe aandelen van het overnemende compartiment, zoals in de tabel hieronder vermeld in de kolom 
'Verhouding': 

Overgenomen compartiment  Overnemende compartiment Verhouding* Datum 
berekening 

Belfius Select Portfolio Europe Yield 
KAP (BE0174868746) 

Belfius Select Portfolio World Yield 
KAP (BE0174874801) 1.9809 06/09/2017 

* Rekening houdende met de splitsing van de waarde van het aandeel. 

Indien de beleggers als gevolg van de omzetting een fractie van een aandeel toegekend krijgen, kunnen zij dit 
aandeel door het overnemende compartiment kosteloos (uitgezonderd eventuele taksen) laten terugkopen, ofwel 
deze fractie van een aandeel via betaling aanzuiveren om een geheel aantal aandelen te verkrijgen. 

*** 

Splitsing van de netto-inventariswaarde 

In naleving van de bepalingen van artikel 120, §1, alinea 4 van het KB van 25 februari 2017 met betrekking tot 
bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en 
houdende diverse bepalingen heeft de Raad van Bestuur besloten de netto-inventariswaarde (NIW) van de 
aandelen van het compartiment World Yield door 2 beslist te splitsen. 

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de meest recente periodieke verslagen, het fusievoorstel, de 
verslagen van de commissaris en de bewaarder en het informatiedocument bedoeld in artikel 126 van het KB van 
25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun 
beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen, zijn (onder meer in het Nederlands en het Frans) 
kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij de instelling die instaat voor de 
financiële dienstverlening in België en haar kantoren (Belfius Bank, Pachecolaan 44, 1000 Brussel). Het 
prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente periodieke verslagen zijn tevens verkrijgbaar 
via de website www.belfiusip.be. 

De Raad van Bestuur. 
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