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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.

Fusie van LOCK-aandelenklassen

Overeenkomstig artikel 27 van de bevek, heeft de raad van bestuur besloten om de LOCK-aandelenklassen van de volgende deelfondsen samen te voegen met
de Classique-klassen van dezelfde deelfondsen, in het kader van de algemene stroomlijning van het productaanbod voor de beleggers en 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

Candriam Quant
Equities Europe

LOCK

Cap

EUR

LU0574804166 2.08%

Candriam Quant
Equities USA

LOCK

Cap

USD

LU0574804679 2.08%

=>

Benaming

Klasse Recht van
deelneming

Munt

ISIN

Lopende
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Candriam Quant
Equities Europe

C

Cap

EUR

LU0149700378 1.91%

Candriam Quant
Equities USA

C

Cap

USD

LU0163125924 1.92%

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 12 juni 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 14 juni 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 nettoinventariswaarde van de respectieve overnemende klassen (de "Ruilverhouding").
De Ruilverhouding wordt berekend op 14 juni 2019 (de "Berekeningsdatum"), op basis van de netto-inventariswaarden van 13 juni 2019.
De fusies gaan in op 14 juni 2019 (de "Ingangsdatum"), de datum van de eerste netto-inventariswaarde van elke overgenomen klasse, berekend op 17 juni 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.
2.

Wijziging van het beleggingsbeleid

In het beleggingsbeleid van alle deelfondsen wordt vermeld dat “de beleggingsstrategie bedrijven uitsluit die op niet-verwaarloosbare wijze betrokken zijn bij
controversiële activiteiten (onder meer tabak, thermische steenkool en bewapening).
De details van het beleid van Candriam inzake controversiële activiteiten zijn beschikbaar op de website van de Beheersmaatschappij via de link:
https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications.
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. Deze uitsluitingen zijn van toepassing op beleggingen in individuele aandelen en/of in icb’s/icbe's
waarvan Candriam de Beheersmaatschappij is. "
***
Deze wijzigingen worden van kracht op 14 juni 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 12 mei 2019.

***
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Het prospectus de dato 14 juni 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., Rogierplaan 11 te
1210 Brussel, instelling die de financiële dienst verzekert in België, of kunnen gratis worden geraadpleegd op de volgende website: www.candriam.com.
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