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MEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS 

 
 
De raad van bestuur van Candriam Equities L, bevek conform deel I van de wet van 17 december 2010 op de instellingen voor collectieve belegging (hierna   
de "Wet van 2010") - heeft overeenkomstig de statuten en het bepaalde in hoofdstuk 8 van de Wet van 2010 besloten om over te gaan tot de fusie door 
overname van de volgende deelfondsen van de bevek, in de zin van artikel 1 (20) van de Wet van 2010 en volgens de onderstaande voorwaarden en procedure: 
 

1.1 Fusie van het deelfonds Candriam Equities L Germany met het deelfonds Candriam Equities L Europe Optimum Quality  
 

 OVERGENOMEN DEELFONDS  OVERNEMEND DEELFONDS 

Benaming Klasse Recht van 
deelneming 

Munt ISIN  Benaming Klasse Recht van 
deelneming 

Munt ISIN 

Candriam Equities L 
Germany 

C Cap EUR LU0093601408 => Candriam Equities L 
Europe Optimum Quality 

C Cap EUR LU0304859712 

Candriam Equities L 
Germany 

C Dis EUR LU0093601580 => Candriam Equities L 
Europe Optimum Quality 

C Dis EUR LU0304860058 

Candriam Equities L 
Germany 

LOCK Cap EUR LU0574799572 => Candriam Equities L 
Europe Optimum Quality 

LOCK Cap EUR LU0574799226 

 

1.2 Fusie van het deelfonds Candriam Equities L Switzerland met het deelfonds Candriam Equities L Europe Optimum 
Quality  
 

OVERGENOMEN DEELFONDS  OVERNEMEND DEELFONDS 

Benaming Klasse Recht van 
deelneming 

Munt ISIN   Benaming Klasse Recht van 
deelneming 

Munt ISIN 

Candriam Equities L 
Switzerland  

C Cap CHF LU0082273227 => Candriam Equities L 
Europe Optimum Quality 

C Cap EUR LU0304859712 

Candriam Equities L 
Switzerland  

C Dis CHF LU0082273656 
 

=> Candriam Equities L 
Europe Optimum Quality 

C Dis EUR LU0304860058 

Candriam Equities L 
Switzerland 

LOCK Cap CHF LU0574799812 => Candriam Equities L 
Europe Optimum Quality 

LOCK Cap EUR LU0574799226 

 

1.3 Fusie van het deelfonds Candriam Equities L United Kingdom met het deelfonds Candriam Equities L Europe Optimum 
Quality  
 

OVERGENOMEN DEELFONDS  OVERNEMEND DEELFONDS 

Benaming Klasse Recht van 
deelneming 

Munt ISIN   Benaming Klasse Recht van 
deelneming 

Munt ISIN 

Candriam Equities L 
United Kingdom  

C Cap GBP LU0093582269 => Candriam Equities L 
Europe Optimum Quality 

C Cap EUR LU0304859712 

Candriam Equities L 
United Kingdom  

C Dis GBP LU0093582772 => Candriam Equities L 
Europe Optimum Quality 

C Dis EUR LU0304860058 

Candriam Equities L 
United Kingdom  

LOCK Cap GBP LU0574799903 
 

=> Candriam Equities L 
Europe Optimum Quality 

LOCK Cap EUR LU0574799226 

 

2. Achtergrond en redenen van de fusies 
 
Deze fusies passen in het kader van een strategische herziening van het fondsenaanbod van Candriam en de stroomlijning van het productaanbod voor 
beleggers, en zijn anderzijds het gevolg van de groeiende desinteresse van beleggers in dit soort producten. 
Na de fusies kunnen aandeelhouders beleggen in deelfondsen die hogere groeiperspectieven voor de portefeuille bieden. Overigens, gelet op de potentiële 
toename van de activa onder beheer die daarbij tot stand komt, zouden de fusies moeten leiden tot een rationeler en efficiënter beheer van de overnemende 
deelfondsen. 

 

3. Impact van de fusies op de aandeelhouders van de overgenomen en overnemende deelfondsen 
 
Op de hieronder bepaalde ingangsdatum zal elk van de overgenomen deelfondsen, ten gevolge van en op het moment van de ontbinding zonder vereffening, 
alle activa en passiva van zijn vermogen overdragen aan het overeenkomstige overnemende deelfonds, in ruil voor de toekenning van aandelen in het 
overnemende deelfonds aan de aandeelhouders van het overgenomen deelfonds. 
 
Als nieuwe aandeelhouder van het overnemende deelfonds blijven de aandeelhouders van het overgenomen deelfonds dezelfde rechten genieten die aan 
aandelen verbonden zijn, meer bepaald het recht om deel te nemen aan algemene aandeelhoudersvergaderingen, om het stemrecht dat aan deze aandelen 
verbonden is, uit te oefenen en het recht op deelneming in de winst. 
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De aandeelhouders van een overgenomen deelfonds die hun terugkoop- of omzettingsrecht voor hun aandelen niet uitgeoefend hebben op de wijze zoals 
hierboven beschreven, zullen aandeelhouder worden van het overnemend deelfonds en in ruil voor hun aandelen een aantal aandelen van het overnemende 
deelfonds ontvangen op de wijze beschreven onder punt 1.1, 1.2 en 1.3 van dit bericht (“het Bericht”) en op basis van de hieronder beschreven ruilverhouding. 
 
Aandeelhouders die ingeschreven staan in het register van aandelen op naam, van een overgenomen deelfonds worden automatisch ingeschreven in het 
register van aandeelhouders op naam van het desbetreffende overnemende deelfonds. 
 
Er zal naar aanleiding van de fusie door een overnemend deelfonds geen instapvergoeding aangerekend worden aan de aandeelhouders van het overgenomen 
deelfonds. 
 
Om de fusies vlotter te laten verlopen, kan de beleggingsbeheerder van elk van de overgenomen deelfondsen, te rekenen vanaf de publicatiedatum van dit 
bericht, de portefeuille van deze overgenomen deelfondsen herschikken om ze te laten overeenstemmen met de doelstelling en het beleggingsbeleid van het 
overeenkomstige overnemende deelfonds. Er is geen risico op verwatering van het rendement. 
 
Aandeelhouders van de deelfondsen Candriam Equities L Germany, Candriam Equities L Switzerland en Candriam Equities L United Kingdom worden 
aandeelhouders van het deelfonds Candriam Equities L Europe Optimum Quality, uitgedrukt in EUR, waarvan de activa worden belegd in effecten met een 
aandelenkarakter van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. 
 
Voor het goede verloop van de fusies zullen inschrijvings-, terugkoop-, en omzettingsaanvragen voor de over te nemen deelfondsen opgeschort worden vanaf 15 
mei 2019 om 12.00 uur. 
 
De aandeelhouders van de overgenomen deelfondsen kunnen tot 15 mei 2019 om 12.00 uur kosteloos (uitgezonderd belastingen en heffingen die door de 
overheden geheven worden in het land waarin de aandelen verkocht worden) verzoeken om de vereffening van hun aandelen, of verzoeken om deze te laten 
omzetten in aandelen van een ander deelfonds van de bevek.  
 
Aandeelhouders die dit recht niet binnen de hiertoe voorziene termijn uitgeoefend hebben, kunnen hun rechten alsnog uitoefenen als aandeelhouders van de 
respectieve Overnemende Deelfondsen vanaf 17 mei 2019 vanaf 12.00 uur.  
 
In bijlage 1 bij dit Bericht is een vergelijkingstabel opgenomen van de voornaamste verschillen tussen het overgenomen en het overeenkomstige overnemende 
deelfonds.  
 
Dit Bericht wordt meegedeeld aan de aandeelhouders van de deelfondsen die bij de fusie zijn betrokken, zodat zij met kennis van zaken kunnen uitmaken 
welke gevolgen de fusie zal hebben voor hun belegging. 
 
Beleggers wordt sterk aangeraden om hun professioneel adviseur te raadplegen om na te gaan wat de eventuele gevolgen van de fusies zijn voor hun 
persoonlijke belastingsituatie. 
 

4. Inwerkingtreding van de fusies en berekeningsmethode van de Ruilverhouding 
 
Op de hieronder bepaalde Ingangsdatum zal elk van de overgenomen deelfondsen al zijn activa en passiva overdragen aan het desbetreffende overnemend 
deelfonds en ophouden te bestaan. De aandelen van deze overgenomen deelfondsen worden geannuleerd. 
 
De ruilverhouding wordt berekend door de netto-inventariswaarde van de aandelen van elk van de overgenomen deelfondsen te delen door de netto-
inventariswaarde van de respectieve overnemende deelfondsen (de "Ruilverhouding"). 
 
De Ruilverhouding wordt berekend op 17 mei 2019 (de "Berekeningsdatum"), op basis van de netto-inventariswaarden van 16 mei 2019 en, in voorkomend 
geval, op basis van de wisselkoers op de berekeningsdatum van de ruilverhouding.  
 
De fusies gaan in op 17 mei 2019 (de "Ingangsdatum"), de datum van de eerste netto-inventariswaarde van elk van de overnemende deelfondsen, berekend op 
20 mei 2019en rekening houdend met de gefuseerde activa. 
 
De Ruilverhoudingen worden zo snel mogelijk na de Ingangsdatum aan de aandeelhouders van de overgenomen deelfondsen meegedeeld. 
 
De raad van bestuur van Candriam Equities L heeft PricewaterhouseCoopers Luxembourg, 2 rue Gerhard Mercator, BP 1443, L – 1014 Luxemburg, aangeduid als 
erkend bedrijfsrevisor (hierna de "Revisor") om de elementen van de fusies voorzien in artikel 71 van de Wet van 2010 te valideren. 
 

5. Kosten van de fusies 
 
Alle juridische, administratieve of advieskosten die met de voorbereiding en de uitvoering van de fusies gepaard gaan, worden gedragen door de 
Beheermaatschappij, Candriam Luxembourg. De auditkosten die met de fusies gepaard gaan en de kosten verbonden aan de herschikking en overdracht van de 
portefeuilles worden gedragen door de desbetreffende overgenomen deelfondsen. 
 

6. Rechten van de aandeelhouders 
 
In de overgenomen deelfondsen zijn geen aandeelhouders met speciale rechten, noch houders van andere effecten dan aandelen. 
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Alle aandelen die naar aanleiding van deze fusies door het overnemende deelfonds uitgegeven worden, zijn, rekening houdend met de in punt 1 van dit bericht 
beschreven modaliteiten, identiek, en verlenen dezelfde rechten en voordelen aan de houders ervan. 
 
De volgende documenten, en alle extra informatie, zijn op aanvraag gratis verkrijgbaar ter maatschappelijke zetel van de beheermaatschappij van de bevek: 
 

- het fusievoorstel; 
- het Prospectus; 
- de documenten met essentiële beleggersinformatie voor elk van de overnemende deelfondsen; 
- het laatste halfjaarlijks en jaarverslag van de bevek; 
- het fusieverslag van de Revisor. 

 
*** 

 
Het prospectus van Candriam Equities L van 17 mei 2019, 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 bevek of aan de loketten van Belfius 
Bank N.V., Rogierplein 11 te 1210 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/
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Bijlage 1 
 

Overzicht van de voornaamste verschillen tussen elk overgenomen deelfonds en het overeenkomstige overnemende deelfonds. 
 

In de onderstaande tabellen staan de voornaamste verschillen beschreven tussen elk van de overgenomen deelfondsen en hun respectieve overnemende 
deelfonds. 
 
De aandeelhouders van elk van de overgenomen deelfondsen wordt verzocht het Prospectus te raadplegen en aandachtig het document met essentiële 
beleggersinformatie te lezen voor meer informatie over de specifieke kenmerken van elk overnemend deelfonds.  
 
De onderstaande informatie is actueel en correct op de publicatiedatum van dit bericht. 

 
1.1 Fusie van het deelfonds Candriam Equities L Germany met het deelfonds Candriam Equities L Europe Optimum Quality  

 
  Candriam Equities L Germany (overgenomen deelfonds) Candriam Equities L Europe Optimum Quality (overnemende 

deelfonds) 

Doelstellingen en 
beleggingsbeleid 

 Belangrijkste verhandelde activa:  
Aandelen van grote en middelgrote ondernemingen waarvan 
de maatschappelijke zetel is gevestigd in Duitsland.  
Beleggingsstrategie:  
Het doel van het fonds is om over de aanbevolen 
beleggingstermijn te profiteren van de prestaties van de 
aandelenmarkt van ondernemingen waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is in Duitsland en om beter 
te presteren dan de index MSCI Germany (NR) en daarbij 
tegelijk de risico-rendementsverhouding te maximaliseren.  
De portefeuille wordt als volgt samengesteld:  
1/ Ten eerste selecteert de beheerder bedrijven die gevestigd 
zijn in Duitsland, en waarvan de marktkapitalisatie en de 
liquiditeit groot genoeg zijn.  
2/ Op deze eerste aandelenselectie wordt een aantal filters 
op sociaal, milieu- en governancegebied (ESG - Environment, 
Social & Governance) toegepast via een intern door Candriam 
ontwikkelde analyse. Deze op maatschappelijk verantwoord 
beleggen geörienteerde aanpak van het normatieve type 
bestaat erin ondernemingen te selecteren die zich houden 
aan de beginselen van het 'Global Pact' van de Verenigde 
Naties (mensenrechten, arbeidsrecht, milieu, 
corruptiebestrijding). Naast deze analyse worden diverse 
controversiële bewapeningsactiviteiten (antipersoonsmijnen, 
clusterbommen, wapens die verarmd uranium bevatten) 
uitgesloten.  
3/ Vervolgens wordt het gewicht van de aandelen in de 
portefeuille bepaald, rekening houdend met bepaalde 
financiële kerncijfers van de gekozen bedrijven zoals hun 
inkomsten/omzet, dividenden, kasstromen en 
boekhoudkundige waarde. Deze methode van wegen, die 
afwijkt van de weging op basis van de marktkapitalisatie van 
de bedrijven (zoals toegepast door de referentie-index), 
maakt het mogelijk om het belang van de bedrijven in het 
economisch landschap van Duitsland beter tot zijn recht te 
laten komen.  
Om het risicogecorrigeerd rendement te verbeteren worden 
de respectievelijke gewichten van de effecten in de 
portefeuille vervolgens geoptimaliseerd om het algemene 
risico van de portefeuille te verminderen (volatiliteit).  
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide producten, zowel 
als belegging als voor afdekkingsdoeleinden (zich beschermen 
tegen ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

 
Referentie-index: MSCI Germany (NR). Deze index meet de 
prestaties van de grote en middelgrote beurskapitalisaties op 
de Duitse markt. Deze referentie-index wordt gebruikt om de 
rendementen te vergelijken, aangezien de doelstelling van het 
fonds is om beter te presteren dan de index en daarbij tegelijk 
de risico-rendementsverhouding te maximaliseren. Deze 

Belangrijkste verhandelde activa:  
Aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in een lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte.  
Beleggingsstrategie:  
Het fonds tracht het kapitaal over de aanbevolen beleggingstermijn 
te doen groeien door te beleggen in de belangrijkste verhandelde 
activa.  
Binnen de limieten die door de doelstelling en het beleggingsbeleid 
van het fonds opgelegd zijn, kan het beheerteam naar eigen 
goeddunken beslissen waarin de portefeuille belegd wordt, 
afhankelijk van zijn analyses van de kenmerken en de vooruitzichten 
voor de verhandelde activa. Hierbij zal het beheerteam de voorkeur 
geven aan effecten van bedrijven met een stabiele winstgroei. De 
portefeuille dient voor minimaal 75% samengesteld te zijn uit 
aandelen. 
In de beleggingsstrategie worden bij het selecteren van effecten een 
analyse op sociaal, milieu- en governancegebied (ESG - Environment, 
Social & Governance) uitgevoerd via een intern door Candriam 
ontwikkelde analyse op basis van normen.  
Deze aanpak van het normatieve type bestaat erin ondernemingen 
te selecteren die zich houden aan de beginselen van het 'Global 
Pact' van de Verenigde Naties (mensenrechten, arbeidsrecht, milieu, 
corruptiebestrijding).  
Naast deze analyse wordt ook de betrokkenheid van de bedrijven bij 
bewapeningsactiviteiten en repressieve regimes geanalyseerd.  
De strategie sluit bedrijven uit die: 
1) betrokken zijn bij controversiële bewapeningsactiviteiten 
(antipersoonsmijnen, clusterbommen, wapens die verarmd uranium 
bevatten, chemische, nucleaire of biologische wapens of witte 
fosfor) en/of  
2) die op niet-verwaarloosbare wijze betrokken zijn bij 
conventionele bewapeningsactiviteiten en/of  
3) die op niet-verwaarloosbare wijze betrokken zijn bij 
controversiële activiteiten (onder meer tabak, thermische steenkool 
en bewapening, enz.) 
4) samenwerken met landen die als extreem repressief beschouwd 
worden. 
Dit ESG-selectie- en analyseproces gaat gepaard met een actieve 
dialoog met de bedrijven.  
 
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide producten, zowel als 
belegging als voor afdekkingsdoeleinden (zich beschermen tegen 
ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst).  
Voor ingezetenen in Frankrijk komt het fonds in aanmerking voor 
Franse aandelenspaarplannen (PEA). 
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referentie-index wordt in voorkomend geval ook gebruikt om 
de prestatievergoeding te berekenen. Merk op dat de markt 
voor Duitse aandelen die liquide genoeg zijn behoorlijk 
geconcentreerd is, waardoor verschillende aandelen in de 
portefeuille tevens deel uitmaken van de referentie-index, 
ook al baseert het fonds zich niet op de referentie-index bij de 
keuze en de weging van de aandelen in de portefeuille. Het 
rendement van het fonds kan in bepaalde omstandigheden 
dat van de referentie-index benaderen. Zo zal het rendement 
dat van de benchmark benaderen indien de aandelen van 
largecaps een lager risico inhouden dan de aandelen van 
kleine en middelgrote ondernemingen, aangezien het proces 
om het globaal risico te minimaliseren in dat geval de 
voorkeur zal geven aan bedrijven met een grote 
marktkapitalisatie (met een groot gewicht in de index). 

Munt EUR EUR 

Portefeuillebeheerder Candriam Belgium Candriam Belgium 

Synthetische risico- en 
opbrengstindicator 

6 voor alle aandelenklassen 5 voor alle aandelenklassen 

Voornaamste risico's 
die niet door de 
bovenstaande 
indicator worden 
bestreken 

- Risico verbonden aan financiële derivaten 
- Concentratierisico 

- Risico verbonden aan financiële derivaten 
- Concentratierisico 
- Tegenpartijrisico  

Methode voor het 
bepalen van het totale 
risico 

Methode op basis van de aangegane verplichtingen 
(commitment approach) 

Methode op basis van de aangegane verplichtingen (commitment 
approach)  

Lopende kosten C Cap [LU0093601408]: 1,91% C Cap [LU0304859712]: 1,92% 

 
C Dis [LU0093601580]: 1,93% C Dis [LU0304860058]: 1,93% 

 Lock Cap [LU0574799572]: 2,04% LOCK Cap [LU0574799226]: 2,03% 

Provisies  Klassen C & Lock Klassen C & Lock 

toetreding Max. 3,50% Max. 3,50% 

terugkoop/omzetting Nihil Nihil 

Deadline voor 
aanvaarding van 
orders (hierna "cut-off 
tijd") voor 
terugkopen, 
omzettingen 

De bankwerkdag die voorafgaat aan de waarderingsdag vóór 
12.00 uur (Luxemburgse tijd). 

De bankwerkdag die voorafgaat aan de waarderingsdag vóór 12.00 
uur (Luxemburgse tijd). 

 

1.2 Fusie van het deelfonds Candriam Equities L Switzerland met het deelfonds Candriam Equities L Europe Optimum 
Quality  

 
  Candriam Equities L Switzerland (overgenomen deelfonds) Candriam Equities L Europe Optimum Quality (overnemende 

deelfonds) 

Doelstellingen en 
beleggingsbeleid 

Belangrijkste verhandelde activa:  
Aandelen van grote en middelgrote ondernemingen waarvan 
de maatschappelijke zetel gevestigd is in Zwitserland. 
Beleggingsstrategie:  
Het doel van het fonds is om over de aanbevolen 
beleggingstermijn te profiteren van de prestaties van de 
aandelenmarkt van ondernemingen waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is in Zwitserland, en om 
beter te presteren dan de index MSCI Switzerland (NR) en 
daarbij tegelijk de risico-rendementsverhouding te 
maximaliseren.  
De portefeuille wordt als volgt samengesteld:  
1/ Ten eerste selecteert de beheerder bedrijven die gevestigd 
zijn in Zwitserland, en waarvan de marktkapitalisatie en de 
liquiditeit groot genoeg zijn.  
2/ Op deze eerste aandelenselectie wordt een aantal filters op 
sociaal, milieu- en governancegebied (ESG - Environment, 
Social & Governance) toegepast via een intern door Candriam 
ontwikkelde analyse. Deze op maatschappelijk verantwoord 

Belangrijkste verhandelde activa:  
Aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in een lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte.  
Beleggingsstrategie:  
Het fonds tracht het kapitaal over de aanbevolen beleggingstermijn 
te doen groeien door te beleggen in de belangrijkste verhandelde 
activa.  
Binnen de limieten die door de doelstelling en het beleggingsbeleid 
van het fonds opgelegd zijn, kan het beheerteam naar eigen 
goeddunken beslissen waarin de portefeuille belegd wordt, 
afhankelijk van zijn analyses van de kenmerken en de vooruitzichten 
voor de verhandelde activa. Hierbij zal het beheerteam de voorkeur 
geven aan effecten van bedrijven met een stabiele winstgroei. De 
portefeuille dient voor minimaal 75% samengesteld te zijn uit 
aandelen. 
In de beleggingsstrategie worden bij het selecteren van effecten een 
analyse op sociaal, milieu- en governancegebied (ESG - 
Environment, Social & Governance) uitgevoerd via een intern door 
Candriam ontwikkelde analyse op basis van normen.  
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beleggen geörienteerde aanpak van het normatieve type 
bestaat erin ondernemingen te selecteren die zich houden 
aan de beginselen van het 'Global Pact' van de Verenigde 
Naties (mensenrechten, arbeidsrecht, milieu, 
corruptiebestrijding). Naast deze analyse worden diverse 
controversiële bewapeningsactiviteiten (antipersoonsmijnen, 
clusterbommen, wapens die verarmd uranium bevatten) 
uitgesloten.  
3/ Vervolgens wordt het gewicht van de aandelen in de 
portefeuille bepaald, rekening houdend met bepaalde 
financiële kerncijfers van de gekozen bedrijven zoals hun 
inkomsten/omzet, dividenden, kasstromen en 
boekhoudkundige waarde. Deze methode van wegen, die 
afwijkt van de weging op basis van de marktkapitalisatie van 
de bedrijven (zoals toegepast door de referentie-index), 
maakt het mogelijk om het belang van de bedrijven in het 
economisch landschap van Zwitserland beter tot zijn recht te 
laten komen. 
Om het risicogecorrigeerd rendement te verbeteren worden 
de respectievelijke gewichten van de effecten in de 
portefeuille vervolgens geoptimaliseerd om het algemene 
risico van de portefeuille te verminderen (volatiliteit).  
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide producten, zowel 
als belegging als voor afdekkingsdoeleinden (zich beschermen 
tegen ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst).  
 
Referentie-index: MSCI Switzerland (NR). Deze index meet de 
prestaties van de grote en middelgrote beurskapitalisaties op 
de Zwitserse markt. Deze referentie-index wordt gebruikt om 
het rendement te vergelijken, aangezien de doelstelling van 
het fonds is om beter te presteren dan de index en daarbij 
tegelijk de risico-rendementsverhouding te maximaliseren. 
Deze referentie-index wordt in voorkomend geval ook 
gebruikt om de prestatievergoeding te berekenen. Merk op 
dat de markt voor Zwitserse aandelen die liquide genoeg zijn 
behoorlijk geconcentreerd is, waardoor verschillende 
aandelen in de portefeuille tevens deel uitmaken van de 
referentie-index, ook al baseert het fonds zich niet op de 
referentie-index bij de keuze en de weging van de aandelen in 
de portefeuille. Het rendement van het fonds kan in bepaalde 
omstandigheden dat van de referentie-index benaderen. Zo 
zal het rendement dat van de benchmark benaderen indien 
de aandelen van largecaps een lager risico inhouden dan de 
aandelen van kleine en middelgrote ondernemingen, 
aangezien het proces om het globaal risico te minimaliseren in 
dat geval de voorkeur zal geven aan bedrijven met een grote 
marktkapitalisatie (met een groot gewicht in de index).    

Deze aanpak van het normatieve type bestaat erin ondernemingen 
te selecteren die zich houden aan de beginselen van het 'Global 
Pact' van de Verenigde Naties (mensenrechten, arbeidsrecht, milieu, 
corruptiebestrijding).  
Naast deze analyse wordt ook de betrokkenheid van de bedrijven bij 
bewapeningsactiviteiten en repressieve regimes geanalyseerd.  
De strategie sluit bedrijven uit die: 
1) betrokken zijn bij controversiële bewapeningsactiviteiten 
(antipersoonsmijnen, clusterbommen, wapens die verarmd uranium 
bevatten, chemische, nucleaire of biologische wapens of witte 
fosfor) en/of  
2) die op niet-verwaarloosbare wijze betrokken zijn bij 
conventionele bewapeningsactiviteiten en/of  
3) die op niet-verwaarloosbare wijze betrokken zijn bij 
controversiële activiteiten (onder meer tabak, thermische steenkool 
en bewapening, enz.) 
4) samenwerken met landen die als extreem repressief beschouwd 
worden. 
Dit ESG-selectie- en analyseproces gaat gepaard met een actieve 
dialoog met de bedrijven.  
 
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide producten, zowel als 
belegging als voor afdekkingsdoeleinden (zich beschermen tegen 
ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst).  
Voor ingezetenen in Frankrijk komt het fonds in aanmerking voor 
Franse aandelenspaarplannen (PEA). 

 

Munt CHF EUR 

Portefeuillebeheerder Candriam Belgium Candriam Belgium 

Synthetische risico- en 
opbrengstindicator 

5 voor alle aandelenklassen 5 voor alle aandelenklassen 

Voornaamste risico's 
die niet door de 
bovenstaande 
indicator worden 
bestreken 

- Risico verbonden aan financiële derivaten 
- Concentratierisico 

- Risico verbonden aan financiële derivaten 
- Concentratierisico 
- Tegenpartijrisico  

Methode voor het 
bepalen van het totale 
risico 

Methode op basis van de aangegane verplichtingen 
(commitment approach) 

Methode op basis van de aangegane verplichtingen (commitment 
approach) 

Lopende kosten C Cap [LU0082273227]: 1,92%  C Cap [LU0304859712]: 1,92% 

 
C Dis [LU0082273656]: 1,96% C Dis [LU0304860058]: 1,93% 

 LOCK Cap [LU0574799812]: 2,08% LOCK Cap [LU0574799226]: 2,03% 

Provisies  Klassen C & Lock  Klassen C & Lock 

toetreding Max. 3,50% Max. 3,50%  

terugkoop/omzetting Nihil Nihil  



CANDRIAM EQUITIES L 

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 

14, Porte de France 

L – 4360 Esch-sur-Alzette 

R.C.S. Luxembourg B-47449 

 

 

4 

Deadline voor 
aanvaarding van 
orders (hierna "cut-off 
tijd") voor 
terugkopen, 
omzettingen 

De bankwerkdag die voorafgaat aan de waarderingsdag vóór 
12.00 uur (Luxemburgse tijd). 

De bankwerkdag die voorafgaat aan de waarderingsdag vóór 12.00 
uur (Luxemburgse tijd). 

 

1.3 Fusie van het deelfonds Candriam Equities L United Kingdom met het deelfonds Candriam Equities L Europe Optimum 
Quality  

 
  Candriam Equities L United Kingdom (overgenomen 

deelfonds) 
Candriam Equities L Europe Optimum Quality (overnemende 
deelfonds) 

Doelstellingen en 
beleggingsbeleid 

Belangrijkste verhandelde activa:  
Aandelen van grote en middelgrote ondernemingen waarvan 
de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Verenigd 
Koninkrijk.  
Beleggingsstrategie:  
Het doel van het fonds is om over de aanbevolen 
beleggingstermijn te profiteren van de prestaties van de 
aandelenmarkt van ondernemingen waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk, 
en om beter te presteren dan de index MSCI United Kingdom 
(NR) en daarbij tegelijk de risico-rendementsverhouding te 
maximaliseren.  
De portefeuille wordt als volgt samengesteld:  
1/ Ten eerste selecteert de beheerder bedrijven die gevestigd 
zijn in het Verenigd Koninkrijk, en waarvan de 
marktkapitalisatie en de liquiditeit groot genoeg zijn.  
2/ Op deze eerste aandelenselectie wordt een aantal filters 
op sociaal, milieu- en governancegebied (ESG - Environment, 
Social & Governance) toegepast via een intern door Candriam 
ontwikkelde analyse. Deze op maatschappelijk verantwoord 
beleggen geörienteerde aanpak van het normatieve type 
bestaat erin ondernemingen te selecteren die zich houden 
aan de beginselen van het 'Global Pact' van de Verenigde 
Naties (mensenrechten, arbeidsrecht, milieu, 
corruptiebestrijding). Naast deze analyse worden diverse 
controversiële bewapeningsactiviteiten (antipersoonsmijnen, 
clusterbommen, wapens die verarmd uranium bevatten, NBC- 
of nucleaire, biologische of chemische wapens) uitgesloten.  
3/ Vervolgens wordt het gewicht van de aandelen in de 
portefeuille bepaald, rekening houdend met bepaalde 
financiële kerncijfers van de gekozen bedrijven zoals hun 
inkomsten/omzet, dividenden, kasstromen en 
boekhoudkundige waarde. Deze methode van wegen, die 
afwijkt van de weging op basis van de marktkapitalisatie van 
de bedrijven (zoals toegepast door de referentie-index), 
maakt het mogelijk om het belang van de bedrijven in het 
economisch landschap van het Verenigd Koninkrijk beter tot 
zijn recht te laten komen. 
 
Om het risicogecorrigeerd rendement te verbeteren worden 
de respectievelijke gewichten van de effecten in de 
portefeuille vervolgens geoptimaliseerd om het algemene 
risico van de portefeuille te verminderen (volatiliteit).  
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide producten, zowel 
als belegging als voor afdekkingsdoeleinden (zich beschermen 
tegen ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst).  
 
Referentie-index: MSCI United Kingdom (NR). Deze index 
meet de prestaties van de grote en middelgrote 
beurskapitalisaties op de Britse markt. Deze referentie-index 
wordt gebruikt om het rendement te vergelijken, aangezien 
de doelstelling van het fonds is om beter te presteren dan de 
index en daarbij tegelijk de risico-rendementsverhouding te 
maximaliseren. Deze referentie-index wordt in voorkomend 
geval ook gebruikt om de prestatievergoeding te berekenen. 

Belangrijkste verhandelde activa:  
Aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in een lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte.  
Beleggingsstrategie:  
Het fonds tracht het kapitaal over de aanbevolen beleggingstermijn 
te doen groeien door te beleggen in de belangrijkste verhandelde 
activa.  
Binnen de limieten die door de doelstelling en het beleggingsbeleid 
van het fonds opgelegd zijn, kan het beheerteam naar eigen 
goeddunken beslissen waarin de portefeuille belegd wordt, 
afhankelijk van zijn analyses van de kenmerken en de vooruitzichten 
voor de verhandelde activa. Hierbij zal het beheerteam de voorkeur 
geven aan effecten van bedrijven met een stabiele winstgroei. De 
portefeuille dient voor minimaal 75% samengesteld te zijn uit 
aandelen. 
In de beleggingsstrategie worden bij het selecteren van effecten een 
analyse op sociaal, milieu- en governancegebied (ESG - Environment, 
Social & Governance) uitgevoerd via een intern door Candriam 
ontwikkelde analysetechniek.  
Deze aanpak van het normatieve type bestaat erin ondernemingen 
te selecteren die zich houden aan de beginselen van het 'Global 
Pact' van de Verenigde Naties (mensenrechten, arbeidsrecht, milieu, 
corruptiebestrijding).  
Naast deze analyse wordt ook de betrokkenheid van de bedrijven bij 
bewapeningsactiviteiten en repressieve regimes geanalyseerd.  
De strategie sluit bedrijven uit die: 
1) betrokken zijn bij controversiële bewapeningsactiviteiten 
(antipersoonsmijnen, clusterbommen, wapens die verarmd uranium 
bevatten, chemische, nucleaire of biologische wapens of witte 
fosfor) en/of  
2) die op niet-verwaarloosbare wijze betrokken zijn bij 
conventionele bewapeningsactiviteiten en/of  
3) die op niet-verwaarloosbare wijze betrokken zijn bij 
controversiële activiteiten (onder meer tabak, thermische steenkool 
en bewapening, enz.) 
4) samenwerken met landen die als extreem repressief beschouwd 
worden. 
Dit ESG-selectie- en analyseproces gaat gepaard met een actieve 
dialoog met de bedrijven.  
 
Het fonds kan gebruik maken van afgeleide producten, zowel als 
belegging als voor afdekkingsdoeleinden (zich beschermen tegen 
ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst).  
Voor ingezetenen in Frankrijk komt het fonds in aanmerking voor 
Franse aandelenspaarplannen (PEA). 
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Merk op dat de markt voor in het Verenigd Koninkrijk 
gevestigde aandelen die voldoende liquide zijn behoorlijk 
geconcentreerd is, waardoor verschillende aandelen in de 
portefeuille tevens deel uitmaken van de referentie-index, 
ook al baseert het fonds zich niet op de referentie-index bij de 
keuze en de weging van de aandelen in de portefeuille. Het 
rendement van het fonds kan in bepaalde omstandigheden 
dat van de referentie-index benaderen. Zo zal het rendement 
dat van de benchmark benaderen indien de aandelen van 
largecaps een lager risico inhouden dan de aandelen van 
kleine en middelgrote ondernemingen, aangezien het proces 
om het globaal risico te minimaliseren in dat geval de 
voorkeur zal geven aan bedrijven met een grote 
marktkapitalisatie (met een groot gewicht in de index). 

Munt GBP EUR 

Portefeuillebeheerder Candriam Belgium Candriam Belgium 

Synthetische risico- en 
opbrengstindicator 

5 voor alle aandelenklassen 5 voor alle aandelenklassen 

Voornaamste risico's 
die niet door de 
bovenstaande 
indicator worden 
bestreken 

- Risico verbonden aan financiële derivaten 
- Concentratierisico 

- Risico verbonden aan financiële derivaten 
- Concentratierisico 
- Tegenpartijrisico  

Methode voor het 
bepalen van het totale 
risico 

Methode op basis van de aangegane verplichtingen 
(commitment approach) 

Methode op basis van de aangegane verplichtingen (commitment 
approach)  

Lopende kosten C Cap [LU0093582269] : 1,92% C Cap [LU0304859712]: 1,92% 

 
C Dis [ LU0093582772]: 1,94% C Dis [LU0304860058]: 1,93% 

 Lock Cap [ LU0574799903]: 2,04% LOCK Cap [LU0574799226]: 2,03% 

Provisies  Klassen C & Lock Klassen C & Lock 

toetreding Max. 3,50% Max. 3,50% 

terugkoop/omzetting Nihil Nihil 

Deadline voor 
aanvaarding van 
orders (hierna "cut-off 
tijd") voor 
terugkopen, 
omzettingen 

De bankwerkdag die voorafgaat aan de waarderingsdag vóór 
12.00 uur (Luxemburgse tijd). 

De bankwerkdag die voorafgaat aan de waarderingsdag vóór 12.00 
uur (Luxemburgse tijd). 
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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 de volgende wijzigingen aan te brengen in het 
prospectus van de bevek: 
 
1.1 Fusie van de LOCK-aandelenklassen van verschillende deelfondsen van de bevek 

 
De raad van bestuur heeft besloten om de LOCK-aandelenklassen van de volgende deelfondsen samen te voegen met de Classique-klassen van dezelfde 
deelfondsen, aangezien het uitstaande vermogen van deze klassen niet groeit en op een niveau blijft waarop een efficiënt beheer niet mogelijk is. Beleggers 
tonen weinig interesse in deze aandelenklasse en de Beheersmaatschappij verwacht niet dat de interesse in de komende tijd zal toenemen. 
 

OVERGENOMEN KLASSE  OVERNEMENDE KLASSE 

Benaming Klasse Recht van 
deelneming 

Munt ISIN Lopende 
kosten 

 Benaming Klasse Recht van 
deelneming 

Munt ISIN Lopende 
kosten 

Candriam 
Equities L 
Asia 

LOCK Cap USD LU0574798509 2,35% => Candriam 
Equities L 
Asia 
 

C Cap USD LU0181786301 2,23% 

Candriam 
Equities L 
Australia 

LOCK Cap AUD LU0574798681 2,02% => Candriam 
Equities L 
Australia 

C Cap AUD LU0078775011 1,88% 

Candriam 
Equities L 
Australia 

LOCK (niet 
afgedekt) 

Cap EUR LU0574798764 2,02% => Candriam 
Equities L 
Australia 

C (niet 
afgedekt) 

Cap EUR LU0256780106 1,91% 

Candriam 
Equities L 
Japan 

LOCK Cap JPY LU0574799655 2,03% => Candriam 
Equities L 
Japan 

C Cap JPY LU0064109019 1,93% 

 
Voor alle betrokken deelfondsen zijn de overige kenmerken van de 2 klassen vergelijkbaar (kapitalisatie, munt, vorm van de aandelen, afwezigheid van een 
minimale eerste inleg). Er zal naar aanleiding van de fusie door een overnemende klasse geen instapvergoeding aangerekend worden aan de aandeelhouders 
van de overgenomen klasse. 
 
De aandeelhouders van de overgenomen klassen kunnen tot 15 mei 2019 om 12.00 uur kosteloos (uitgezonderd belastingen en heffingen die door de 
overheden geheven worden in het land waarin de aandelen verkocht worden) verzoeken om de vereffening van hun aandelen, of verzoeken om deze te laten 
omzetten in aandelen van een ander deelfonds van de bevek. 
  
Aandeelhouders die dit recht niet binnen de hiertoe voorziene termijn uitgeoefend hebben, kunnen hun rechten alsnog uitoefenen als aandeelhouders van de 
respectieve overnemende klassen vanaf 17 mei 2019 vanaf 12.00 uur.  
 
De ruilverhouding wordt berekend door de netto-inventariswaarde van de aandelen van elk van de overgenomen klassen te delen door de netto-
inventariswaarde van de respectieve overnemende klassen (de "Ruilverhouding"). 
 
De Ruilverhouding wordt berekend op 17 mei 2019 (de "Berekeningsdatum"), op basis van de netto-inventariswaarden van 16 mei 2019.  
 
De fusies gaan in op 17 mei 2019 (de "Ingangsdatum"), de datum van de eerste netto-inventariswaarde van elke overgenomen klasse, berekend op 20 mei 2019 
en rekening houdend met de gefuseerde klassen. 
 
De Ruilverhoudingen worden zo snel mogelijk na de Ingangsdatum aan de aandeelhouders van de overgenomen klassen meegedeeld. 
 

**** 
1.2 Wijziging van het beleggingsbeleid 
 
1.2.1 

De volgende vermelding wordt opgenomen in het beleggingsbeleid van de onderstaande deelfondsen: “In de beleggingsstrategie worden bij het 
selecteren van effecten een ESG-analyse op sociaal, milieu- en governancegebied (ESG - Environment, Social & Governance) toegepast via een intern 
door Candriam ontwikkelde analysetechniek van het normatieve type.  
Deze aanpak van het normatieve type bestaat erin ondernemingen te selecteren die zich houden aan de beginselen van het 'Global Pact' van de 
Verenigde Naties (mensenrechten, arbeidsrecht, milieu, corruptiebestrijding).  
Deze analyse wordt aangevuld met een analyse van de betrokkenheid van de bedrijven bij bewapeningsactiviteiten en extreem repressieve regimes.  
De strategie sluit bedrijven uit die: 
1) betrokken zijn bij controversiële bewapeningsactiviteiten (landmijnen en clustermunitie, wapens die verarmd uranium bevatten, chemische, nucleaire, 
biologische wapens of met witte fosfor) en/of  
2) op niet-verwaarloosbare wijze betrokken zijn bij conventionele bewapeningsactiviteiten en/of  
3) op niet-verwaarloosbare wijze betrokken zijn bij controversiële activiteiten (onder meer tabak, thermische steenkool en bewapening, enz.) 
4) samenwerken met landen die als extreem repressief beschouwd worden.  
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Dit ESG-selectie- en analyseproces gaat gepaard met een actieve dialoog met de bedrijven. " 
 
- Candriam Equities L Europe 
- Candriam Equities L Europe Innovation 
- Candriam Equities L Europe Optimum Quality 
- Candriam Equities L Global Demography 
 

1.2.2 
Voor het deelfonds Candriam Equities L Japan, wordt de tekst die de ESG-benadering beschrijft (Environment, Social & Governance) als volgt 
bijgewerkt: “Op deze eerste aandelenselectie wordt een ESG-analyse op sociaal, milieu- en governancegebied (ESG - Environment, Social & Governance) 
toegepast via een intern door Candriam ontwikkelde analyse van het normatieve type.  
Deze aanpak van het normatieve type bestaat erin ondernemingen te selecteren die zich houden aan de beginselen van het 'Global Pact' van de 
Verenigde Naties (mensenrechten, arbeidsrecht, milieu, corruptiebestrijding).  
De beleggingsstrategie sluit bedrijven uit die op niet-verwaarloosbare wijze betrokken zijn bij controversiële activiteiten (onder meer tabak, thermische 
steenkool en bewapening, enz.). De beleggingsstrategie belegt niet in bedrijven die antipersoonsmijnen, clustermunitie, wapens die verarmd uranium 
bevatten, chemische en biologische wapens of witte fosfor produceren, gebruiken of activiteiten uitoefenen die hiermee verband houden. 
 
Dit ESG-selectie- en analyseproces gaat gepaard met een actieve dialoog met de bedrijven. " 

 
1.2.3 

De volgende tekst wordt toegevoegd voor de onderstaande deelfondsen: 
“De beleggingsstrategie sluit bedrijven uit die op niet-verwaarloosbare wijze betrokken zijn bij controversiële activiteiten (onder meer tabak, thermische 
steenkool en bewapening, enz.). De beleggingsstrategie belegt niet in bedrijven die antipersoonsmijnen, clusterbommen, wapens die verarmd uranium 
bevatten, chemische en biologische wapens of witte fosfor produceren, gebruiken of bezitten. " 

 
- Candriam Equities L Asia 
- Candriam Equities L Biotechnology 
- Candriam Equities L Emerging Markets 

 
 

*** 
Deze wijzigingen treden in werking op 17 mei 2019.  
 
Aandeelhouders die niet akkoord gaan met de bovenvermelde wijzigingen hebben de mogelijkheid te verzoeken om een kosteloze terugbetaling van hun 
aandelen gedurende een periode van één maand te rekenen vanaf 17 april 2019. 

*** 
 
Het prospectus de dato 17 mei 2019, en de documenten met essentiële beleggersinformatie de statuten en de laatste jaarverslagen en periodieke verslagen  
van de  bevek zullen kosteloos (in het Nederlands en in het Frans) op de maatschappelijke zetel van de bevek of aan de loketten van Belfius Bank N.V., 
Rogierplein 11 te 1210 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/
http://www.candriam.com/

