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Luxemburg, 15 december 2021 
 

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 
 
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
De Raden van Bestuur van Candriam Quant en Candriam Sustainable, beveks conform deel I van de wet van 17 december 2010 op de 
instellingen voor collectieve belegging (hierna de "Wet van 2010"), hebben in overeenstemming met de bepalingen van hun respectieve 
statuten en de bepalingen uit hoofdstuk 8 van de Wet van 2010 besloten om over te gaan tot de fusie door overname van het deelfonds 
Candriam Quant Equities Europe door het deelfonds Equity Quant Europe van Candriam Sustainable, in de zin van artikel 1 (20) a) van de Wet 
van 2010 en volgens de onderstaande voorwaarden en procedure: 

 
1. Fusie van het deelfonds Candriam Quant Equities Europe (het “Overgenomen Deelfonds”) met het deelfonds Candriam Sustainable 

Equity Quant Europe (het “Overnemende deelfonds”) 
 

Het Overgenomen Deelfonds  Het Overnemend deelfonds 

Benaming Klasse Recht van 
deelneming 

Munt ISIN-code   Benaming Klasse Recht van 
deelneming 

Munt ISIN-code 

Candriam Quant 
Equities Europe  

C Cap EUR LU0149700378 => Candriam Sustainable 
Equity Quant Europe 

C Cap EUR LU2378104066 

Candriam Quant 
Equities Europe 

C Dis EUR LU0163122822 => Candriam Sustainable 
Equity Quant Europe 

C Dis EUR LU2378104140 

 

2. Achtergrond en redenen van de fusie 
 

De fusie past in het kader van de strategische herziening van het fondsenaanbod van Candriam. De Beheersmaatschappij wil met name het 
fondsenaanbod stroomlijnen en de nadruk leggen op fondsen die rekening houden met ESG-criteria (milieu, maatschappij en goed bestuur). 
Het Overgenomen Deelfonds is het laatste deelfonds van de bevek Candriam Quant en de activa onder beheer volstaan niet om een 
doeltreffend en optimaal beheer mogelijk te maken. Door aandeelhouder van het Overnemende Deelfonds te worden, beleggen de 
aandeelhouders in een deelfonds dat behoort tot een bevek met duurzame doelstellingen en hogere groeiperspectieven voor de portefeuille.  

 
3. Impact van de fusie op de aandeelhouders van de Overgenomen en Overnemende Deelfondsen en toepasselijke regels voor de 

overdracht van activa en de aandelenruil 
 
Op de hieronder gedefinieerde Ingangsdatum zal het Overgenomen Deelfonds, ten gevolge van en op het moment van de ontbinding zonder 
vereffening, alle activa en passiva van zijn vermogen overdragen aan het Overnemende Deelfonds, in ruil voor de toekenning van aandelen in 
de overeenkomstige aandelenklasse van 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 vergaderingen, om het stemrecht dat aan 
deze aandelen verbonden is, uit te oefenen en het recht op deelneming in de winst. 

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 Overnemende Deelfonds en in ruil voor hun aandelen een aantal 
aandelen van het Overnemende Deelfonds ontvangen op de wijze die hierboven beschreven staat en op basis van de onderstaande 
ruilverhouding. 

Aandeelhouders die ingeschreven staan in het register van aandelen op naam, van het Overgenomen Deelfonds worden automatisch 
ingeschreven in het register van aandeelhouders op naam van het Overnemende Deelfonds. 

Voor deze fusie worden er geen instapvergoedingen aangerekend door het Overnemende Deelfonds aan de aandeelhouders van het 
Overgenomen Deelfonds. 

Om de fusie vlotter te laten verlopen, kan de portefeuillebeheerder van het Overgenomen Deelfonds, te rekenen vanaf de publicatiedatum 
van dit bericht, de portefeuille van dit Overgenomen Deelfonds herschikken om deze te laten overeenstemmen met de doelstelling en het 
beleggingsbeleid van het Overnemende Deelfonds. Er is geen risico op verwatering van het rendement. 
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De aandeelhouders van het Overgenomen Deelfonds worden aandeelhouders van het Overnemende Deelfonds, dat een vergelijkbaar 
beleggingsbeleid voert en bovendien een duurzame beleggingsdoelstelling heeft. De fusie wijzigt niets aan de kenmerken van het 
Overnemende Deelfonds, zoals het risicoprofiel, de beleggingsdoelstellingen, het beleggingsbeleid en de kosten. 

Ook zullen inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsaanvragen voor het Overgenomen Deelfonds opgeschort worden vanaf 21 januari 2022 om 
12.00 uur, eveneens met de bedoeling om de fusie vlotter te laten verlopen.  

De aandeelhouders van het Overgenomen Deelfonds en het Overnemende Deelfonds kunnen hun aandelen tot 18 januari 2022 om 12.00 uur 
kosteloos (uitgezonderd belastingen en heffingen die door de overheden geheven worden in het land waarin de aandelen verkocht worden) 
laten terugkopen of laten omzetten in aandelen van een ander deelfonds van de bevek. 

Aandeelhouders die dit recht niet binnen de gestelde termijn uitgeoefend hebben, kunnen hun rechten als aandeelhouders van het 
Overnemende Deelfonds uitoefenen vanaf 25 januari 2022 om 12.00 uur. 

In bijlage 1 bij dit bericht is een vergelijkingstabel opgenomen met de voornaamste verschillen tussen het Overgenomen Deelfonds en het 
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 fusie zijn, 
met name voor hun persoonlijke belastingsituatie. 
 
4. Inwerkingtreding van de fusie en berekeningsmethode van de ruilverhouding 
 
Op de hieronder gedefinieerde Ingangsdatum zal het Overgenomen Deelfonds al zijn activa en passiva overdragen aan het Overnemende 
Deelfonds en ophouden te bestaan. De aandelen van dit Overgenomen Deelfonds worden geannuleerd. 

De ruilverhouding wordt berekend door de netto-inventariswaarde van de aandelen van het Overgenomen Deelfonds te delen door de netto-
inventariswaarde van de aandelen van het Overnemende Deelfonds ("de Ruilverhouding"). 

De Ruilverhouding wordt berekend op 25 januari 2022 (de “Berekeningsdatum”), op basis van de netto-inventariswaarden van 24 januari 2022 
en, in voorkomend geval, op basis van de wisselkoers op de berekeningsdatum van de ruilverhouding.  

Op voorwaarde dat de fusie goedgekeurd wordt door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Candriam Quant, 
gaat de fusie in op 25 januari 2022 (de “Ingangsdatum”), datum van de eerste netto-inventariswaarde van het Overnemende Deelfonds die 
rekening houdt met de gefuseerde activa en berekend wordt op 26 januari 2022. 

De Ruilverhouding wordt zo snel mogelijk na de Ingangsdatum aan de aandeelhouders van het Overgenomen Deelfonds meegedeeld. 

De Raden van Bestuur van de beveks Candriam Quant en Candriam Sustainable hebben PricewaterhouseCoopers Luxembourg, 2 rue Gerhard 
Mercator, BP 1443, L – 1014 Luxemburg, aangeduid als erkend bedrijfsrevisor (hierna de "Revisor") om de elementen van de fusie voorzien in 
artikel 71 van de Wet van 2010 te valideren. 
 
5. Kosten van de Fusie 
 
Alle juridische, administratieve of advieskosten die met de voorbereiding en de uitvoering van de fusie gepaard gaan, worden gedragen door 
de Beheersmaatschappij van de bevek, Candriam Luxembourg. De auditkosten die met de fusie gepaard gaan en de kosten verbonden aan de 
herschikking en overdracht van de portefeuille worden gedragen door het Overgenomen Deelfonds. 
 
6. Rechten van de aandeelhouders 
 
In het Overgenomen Deelfonds zijn er geen aandeelhouders met speciale rechten, noch houders van andere effecten dan aandelen. 

Alle aandelen die naar aanleiding van deze fusie door het Overnemende Deelfonds uitgegeven worden, zijn, rekening houdend met de in punt 
1 van dit Bericht beschreven voorwaarden, identiek, en verlenen dezelfde rechten en voordelen aan de houders ervan. 

De volgende documenten, en alle extra informatie, zijn op aanvraag gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de 
beheermaatschappij van de beveks: 

- het fusievoorstel; 
- het prospectus; 
- de documenten met essentiële beleggersinformatie van het Overnemende deelfonds; 
- het laatste halfjaarlijks en jaarverslag van de beveks; 
- het fusieverslag van de Revisor. 
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De beleggers worden verzocht de documenten met essentiële beleggersinformatie van het Overnemende Deelfonds, die kunnen worden 
verkregen op de maatschappelijke zetel van de bevek of worden geraadpleegd op https://www.candriam.lu/en/private/funds-search#, 
aandachtig te lezen.  

 
*** 

 
Het prospectus van de bevek Candriam Sustainable op datum van 15 oktober 2021, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de 
statuten en de laatste jaarverslagen en periodieke verslagen van de bevek zijn 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:https://www.candriam.lu/en/private/funds-search#. 

 
De Raad van Bestuur 

https://www.candriam.lu/en/private/funds-search
https://www.candriam.lu/en/private/funds-search
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Bijlage 1 

Overzicht van de voornaamste verschillen tussen het Overgenomen en Overnemende Deelfonds. 

De tabel hieronder geeft een overzicht van de voornaamste verschillen tussen het Overgenomen en Overnemende Deelfonds. 

De aandeelhouders van het Overgenomen Deelfonds wordt verzocht het prospectus te raadplegen en het document met essentiële beleggersinformatie te 

lezen voor meer informatie over de specifieke kenmerken van het Overnemende Deelfonds.  

De onderstaande informatie is actueel en correct op de publicatiedatum van dit bericht. 

1. Fusie van het deelfonds Candriam Quant Equities Europe (het “Overgenomen Deelfonds”) met het deelfonds Candriam Sustainable Equity Quant 
Europe (het “Overnemende deelfonds”) 

 
  Candriam Quant Equities Europe (Overgenomen 

Deelfonds) 
 

Candriam Sustainable Equity Quant Europe (Overnemend 
Deelfonds) 
 

Doelstellingen en 
beleggingsbeleid 

Belangrijkste verhandelde activa:  Belangrijkste verhandelde activa:  

Aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de Europese 
Economische Ruimte, maar ook in het Verenigd Koninkrijk. 
 

Aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn en/of het 
zwaartepunt van hun activiteiten uitoefenen in Europa. 

Beleggingsstrategie:  Beleggingsstrategie:  

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen 
in de belangrijkste verhandelde activa en probeert daarbij 
beter te presteren dan de referentie-index.  
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 op basis van wiskundige 
modellen. De portefeuille dient voor minimaal 75% 
samengesteld te zijn uit aandelen. 
Het fonds streeft geen duurzame beleggingsdoelstelling 
na en promoot niet specifiek ecologische en/of sociale 
kenmerken.  
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 tot 30 
september 2021 in aanmerking voor Franse 
aandelenspaarplannen (PEA). 

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in de 
belangrijkste verhandelde activa en probeert daarbij beter te 
presteren dan de referentie-index.  
Het beleggingsproces verloopt in twee stappen. Ten eerste 
wordt het in aanmerking komende universum bepaald op basis 
van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur aan de hand van een eigen ESG-analyse van Candriam. 
In tweede instantie wordt er op basis van dit universum een 
portefeuille samengesteld die rekening houdt met verschillende 
aspecten zoals de financiële kerncijfers van bedrijven, ESG-
factoren en risico-indicatoren (liquiditeit, volatiliteit, correlatie, 
enz.) met behulp van een kwantitatief beleggingskader. Dit 
kader helpt portefeuillebeheerders om de verwachte risico’s en 
rendementen te berekenen met behulp van wiskundige 
modellen op basis van de financiële kerncijfers van de bedrijven, 
ESG-factoren en risico-indicatoren, en om een portefeuille 
samen te stellen die rekening houdt met deze verwachte risico's 
en rendementen alsook met andere criteria.  
De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is bijdragen 
aan de vermindering van de broeikasgasemissies via specifieke 
doelstellingen en door klimaatgerelateerde indicatoren te 
betrekken in de analyse van emittenten en effecten. Het fonds 
tracht tevens een positieve impact op lange termijn te hebben 
op de sociale en milieudoelstellingen. Het fonds tracht meer 
bepaald de broeikasgasemissies met minstens 30% te 
verminderen in vergelijking met de referentie-index.  
Om deze doelstellingen te bereiken, combineert het fonds een 
positieve selectie van de beste emittenten op basis van ESG-
criteria met de uitsluiting van emittenten die een negatieve 
invloed hebben op deze doelstellingen of die als controversieel 
beschouwd worden.  
De emittenten maken het voorwerp uit van een dubbele analyse 
die nagaat op welke manier de activiteiten van de emittent 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
duurzaamheidsdoelstellingen enerzijds, en de manier waarop de 
activiteiten en het beleid van de emittenten afgestemd zijn op 
de belangen van hun voornaamste betrokkenen (stakeholders) 
anderzijds. Het resultaat van deze analyse vormt de basis voor 
het bepalen van het beleggingsuniversum en helpt de 
beheerders bij het samenstellen van hun portefeuille.  
Deze analyse wordt aangevuld met de resultaten van de dialoog 
die met de emittenten wordt gevoerd.  
Deze beleggingsmethode maakt het mogelijk voor het fonds om 
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bepaalde emittenten te vermijden vanwege hun ontoereikende 
ESG-kwaliteit of bijdrage aan de verwezenlijking van de 
duurzaamheidsdoelstellingen. De beheerder is van mening  
 dat deze emittenten op langere termijn wellicht zullen 
onderdoen voor duurzamere emittenten, maar de volatiliteit en 
kortetermijntrends op de markt kunnen er niettemin voor 
zorgen dat deze emittenten op korte termijn beter doen dan 
duurzamere emittenten.  

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 EUROPE (Net Return) 
De index meet de resultaten van het segment van de 
middelgrote en grote beurskapitalisaties in de 
ontwikkelde landen van Europa. 
 
Het fonds wordt actief beheerd en bij het 
beleggingsproces wordt gebruik gemaakt van een 
referentiewaarde (de index).  
 
Gebruik van de index:  
- als beleggingsuniversum. De financiële instrumenten van 
het deelfonds maken overwegend deel uit van de index. 
Toch zijn ook beleggingen buiten de index toegelaten;  
- voor het bepalen van het risiconiveau/risicoparameters;  
- om het rendement te vergelijken; 
- om de prestatievergoeding te berekenen voor sommige 
aandelenklassen.  
Aangezien het fonds actief wordt beheerd, is het niet de 
bedoeling om in alle componenten van de index te 
beleggen, noch om in dezelfde verhouding te beleggen in 
de componenten van deze index. In normale 
marktomstandigheden zal de verwachte tracking error van 
het fonds beperkt tot matig zijn, namelijk tussen 1% en 
3,5%. Deze maatstaf is een schatting van het verschil in 
rendement tussen het fonds en de index. Hoe groter de 
tracking error, hoe groter de afwijking ten opzichte van de 
index. De werkelijke tracking error hangt met name af van 
de marktomstandigheden (volatiliteit en correlatie tussen 
financiële instrumenten) en kan dus afwijken van de 
verwachte tracking error. 
 

MSCI EUROPE (Net Return) 

Het deelfonds wordt actief beheerd en de beleggingsbenadering 
maakt gebruik van een referentie-index. 

De index meet de resultaten van het segment van de 
middelgrote en grote beurskapitalisaties in de ontwikkelde 
landen van Europa. 

Gebruik van de referentie-index: 

 - als beleggingsuniversum. De meeste financiële instrumenten 
van het fonds maken doorgaans deel uit van de referentie-index. 
Toch zijn ook effecten die geen deel uitmaken van de referentie-
index toegelaten:  
- om het risiconiveau/risicoparameters te bepalen;  
- om het rendement te vergelijken.  
 
Aangezien het fonds actief wordt beheerd, is het niet de 
bedoeling om in alle componenten van de index te beleggen, 
noch om in dezelfde verhouding te beleggen in de componenten 
van deze index. In normale marktomstandigheden zal de 
verwachte tracking error van het fonds matig tot hoog zijn, 
namelijk tussen 2% en 6%.  
Deze maatstaf is een schatting van het verschil in rendement 
tussen het fonds en de index. Hoe groter de tracking error, hoe 
groter de afwijking ten opzichte van de referentie-index. De 
werkelijke tracking error hangt met name af van de 
marktomstandigheden (volatiliteit en correlatie tussen financiële 
instrumenten) en kan dus afwijken van de verwachte tracking 
error. 
 

Munt EUR EUR 

Portefeuillebeheerder Candriam Belgium Candriam Belgium 

Synthetische risico- en 
opbrengstindicator 

6 voor alle aandelenklassen. 6 voor alle aandelenklassen. 

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

Risico verbonden aan financiële derivaten 
Modelrisico 
Duurzaamheidsrisico 

Risico verbonden aan financiële derivaten 
Modelrisico 
 

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 [LU0149700378]: 1,90% C Cap  [LU2378104066]: 1,84% 

 
C Dis [LU0163122822]: 1,93% C Dis [LU2378104140]: 1,84% 

Provisies  Klasse C  Klasse C  

Instapvergoeding Max. 3,50%  Max. 3,50%  

Uitstapvergoeding/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). 

 


