CANDRIAM EQUITIES L
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
14, Porte de France
L – 4360 Esch-sur-Alzette
RCS Luxembourg B-47449
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

1. FUSIES
De raad van bestuur van de bevek Candriam Equities L (hierna de "bevek") heeft, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 27 van de statuten van de
bevek (hierna de "Statuten") en de bepalingen uit hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 op de instellingen voor collectieve beleggingen
(hierna de "wet van 2010") besloten de onderstaande compartimenten samen te voegen volgens de onderstaande voorwaarden en procedure.
Dit bericht wordt meegedeeld aan de aandeelhouders van de compartimenten die bij de fusie zijn betrokken, opdat zij met kennis van zaken kunnen uitmaken
welke gevolgen de fusie zal hebben op hun belegging.


Compartimenten die bij de fusie betrokken zijn en het soort fusie

De raad van bestuur heeft besloten over te gaan tot de fusie door overname van de volgende compartimenten, in de zin van artikel 1 (20) a) van de wet van
2010 (hierna de "Fusie").
OVERGENOMEN COMPARTIMENTEN

OVERNEMENDE COMPARTIMENTEN

Naam

Klasse

Munt

C

Recht van
deelneming
Cap

Naam

Klasse

Munt

C

Recht van
deelneming
Cap

Candriam Equities L France

EUR

=>

Candriam Equities L Europe

Candriam Equities L France

D

Dis

EUR

=>

Candriam Equities L Europe

D

Dis

EUR

Candriam Equities L France

LOCK

Candriam Equities L Netherlands

C

Cap

EUR

Cap

EUR

=>

Candriam Equities L Europe

LOCK

Cap

EUR

=>

Candriam Equities L Europe

C

Cap

EUR

Candriam Equities L Netherlands

D

Dis

EUR

=>

Candriam Equities L Europe

D

Dis

EUR

Candriam Equities L Netherlands

LOCK

Cap

EUR

=>

Candriam Equities L Europe

LOCK

Cap

EUR

Candriam Equities L Sustainable Green Planet

C

Cap

EUR

=>

C

Cap

EUR

Candriam Equities L Sustainable Green Planet

D

Dis

EUR

=>

D

Dis

EUR

Candriam Equities L Turkey

C

Cap

TRY

=>

C

Cap

EUR

Candriam Equities L Turkey

D

Dis

TRY

=>

Candriam Equities L Sustainable
World
Candriam Equities L Sustainable
World
Candriam Equities L Emerging
Markets
Candriam Equities L Emerging
Markets

D

Dis

EUR



EUR

Achtergrond en redenen van de Fusie

De Fusie past in het kader van een algemene rationalisering van het fondsenassortiment dat aan de beleggers aangeboden wordt door Candriam Investors
Group.
De raad van bestuur van de bevek heeft in het beste belang van de aandeelhouders besloten om over te gaan tot de Fusie, met name omdat het nettovermogen
van elk van de Overgenomen Compartimenten tot onder een drempel gezakt is waarbij een efficiënt beheer niet langer mogelijk is.
Zo biedt deze Fusie de beleggers van een Overgenomen Compartiment de kans om te beleggen in een compartiment waarvan de groeivooruitzichten voor de
portefeuille hoger zijn.
Bovendien zou de Fusie, gelet op de potentiële toename van de activa onder beheer, ertoe moeten leiden dat de kosten voor de aandeelhouders van de
Overnemende Compartimenten verminderen.



Impact van de Fusie op de aandeelhouders van de Overgenomen en Overnemende Compartimenten

Op de Ingangsdatum zal elk van de Overgenomen Compartimenten, ten gevolge van en op het moment van de ontbinding zonder vereffening, alle activa en
passiva van zijn vermogen overdragen aan het overeenkomstige Overnemende Compartiment, ter compensatie waarvan er aandelen in het Overnemende
Compartiment toegekend zullen worden aan de aandeelhouders van dit Overgenomen Compartiment.
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Als nieuwe aandeelhouder van het Overnemende Compartiment, blijven de aandeelhouders van het Overgenomen Compartiment dezelfde rechten genieten die
aan aandelen van de bevek verbonden zijn, conform de bepalingen in het actuele prospectus van de bevek (het "Prospectus") en de Statuten (de "Statuten"),
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.
De aandeelhouders van een Overgenomen Compartiment die hun terugkoop- of omzettingsrecht voor hun aandelen niet uitgeoefend hebben op de wijze zoals
hierboven beschreven, zullen aandeelhouder worden van het Overnemend Compartiment en in ruil voor hun aandelen een aantal aandelen van het
Overnemende Compartiment ontvangen op de wijze beschreven onder punt 1 van dit bericht en op basis van de hieronder beschreven ruilverhouding.
Aandeelhouders die ingeschreven staan in het register van aandelen op naam, van een Overgenomen Compartiment worden automatisch ingeschreven in het
register van aandeelhouders op naam van het desbetreffende Overnemend Compartiment.
Houders van fysieke aandelen aan toonder van een Overgenomen Compartiment zullen aandelen aan toonder van het desbetreffende Overnemend
Compartiment ontvangen op hun effectenrekening.
Indien een belegger als gevolg van de omzetting een fractie van een aandeel toegekend krijgt, kan hij dit aandeel door het Overnemende Compartiment
kosteloos (uitgezonderd eventuele taksen) laten terugkopen, ofwel zijn fractie van een aandeel via betaling aanzuiveren om een geheel aantal aandelen te
verkrijgen.
Er zal geen instapvergoeding aangerekend worden door een Overnemend Compartiment aan de aandeelhouders van het Overgenomen Compartiment naar
aanleiding van de Fusie.
Om de Fusie vlotter te laten verlopen, kan de beleggingsbeheerder van elk van de Overgenomen Compartimenten, te rekenen vanaf de publicatiedatum van dit
Bericht, de portefeuille van deze compartimenten herschikken om ze te laten overeenstemmen met de doelstelling en het beleggingsbeleid van het
overeenkomstige Overnemende Compartiment.
Aandeelhouders van de Overgenomen Compartimenten worden aandeelhouder van de Overnemende Compartimenten, die een ander beleggingsbeleid voeren
dan dat van hun eigen Compartiment.
Voor het goede verloop van de Fusie zullen inschrijvings-, terugkoop-, en omzettingsaanvragen (zowel voor de Over te nemen als voor de Overnemende
Compartimenten) opgeschort worden vanaf 10 december 2014 om 12.00 uur.
De aandeelhouders van de Overgenomen Compartimenten kunnen tot 4 december 2014 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 compartiment 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 Compartimenten vanaf 15 december 2014. In bijlage 1 bij dit bericht is een vergelijkingstabel opgenomen van de voornaamste
verschillen tussen het Overgenomen en het overeenkomstige Overnemende Compartiment.
Beleggers wordt sterk aangeraden om hun professioneel adviseur te raadplegen om na te gaan wat de eventuele gevolgen van de Fusie zijn voor hun
persoonlijke belastingsituatie.


Inwerkingtreding van de Fusie en berekeningsmethode van de Ruilverhouding

Op de Ingangsdatum zal elk van de Overgenomen Compartimenten al zijn activa en passiva overdragen aan het desbetreffende Overnemende Compartiment en
ophouden te bestaan. De aandelen van deze Overgenomen Compartimenten worden geannuleerd.
De Ruilverhouding wordt berekend door de netto-inventariswaarde van de aandelen van elk van de Overgenomen Compartimenten te delen door de nettoinventariswaarde van de respectieve Overnemende Compartimenten (de "Ruilverhouding").
De Ruilverhouding wordt berekend op 11 december 2014 (de "Berekeningsdatum"), op basis van de netto-inventariswaarden van 10 december 2014.
De fusie gaat in op 15 december 2015 2014 ( de "Ingangsdatum"), datum van de eerste netto-inventariswaarde van elk van de Overnemende Compartimenten,
berekend op 16 december 2014 en rekening houdend met de gefuseerde activa.
De Ruilverhouding wordt zo snel mogelijk na de Ingangsdatum aan de aandeelhouders van de Overgenomen Compartimenten meegedeeld.
De raad van bestuur van de bevek heeft PricewaterhouseCoopers Luxembourg aangeduid als erkend bedrijfsrevisor (hierna de "Revisor") om de elementen van
de Fusie voorzien in artikel 71 van de wet van 2010 te valideren.
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Bepalen van de prestatievergoeding van de Overnemende Compartimenten na de fusie

De formule voor de berekening van de prestatievergoeding, die bij de Overnemende Compartimenten toegepast wordt, wordt zodanig opgesteld dat een
gelijkwaardige behandeling van de nieuwe en de bestaande aandeelhouders gegarandeerd is. In het geval van de fusie zal de uitgifte van nieuwe aandelen
beschouwd worden als een inschrijving. Dit blijft dus hetzelfde.


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
beheermaatschappij van de bevek, Candriam Luxembourg.


Rechten van deelnemers

In de Overgenomen Compartimenten 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 Compartiment 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 aandelen van het Overnemende Compartiment die ten gevolge van de fusie gecreëerd worden, nemen deel in de bedrijfsresultaat van dat compartiment
vanaf de eerste dag van het boekjaar van de bevek van het Overnemende Compartiment waarin de fusie definitief goedgekeurd werd.
De volgende documenten, en alle extra informatie, zijn op aanvraag gratis verkrijgbaar ter maatschappelijke zetel van de beheermaatschappij van de bevek of
aan de loketten van Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, instelling die de financiële dienst verzekert in België:
-

het fusievoorstel;
het Prospectus;
de Documenten met essentiële beleggersinformatie voor elk van de Overnemende Compartimenten;
het laatste halfjaarlijks en jaarverslag van de bevek;
het fusieverslag van de Revisor.

2. ANDERE AANPASSINGEN
1.

Introductie van een maximumtarief voor de operationele en administratieve kosten
Conform het deel Kosten en Vergoedingen van het prospectus, neemt de bevek de courante operationele en administratieve kosten op zich die
gemaakt werden om de vaste en variabele kosten, lasten, commissies en andere uitgaven te dekken die in het kader van de exploitatie en de
administratie gedaan worden (de ''Operationele en Administratieve Kosten").
Voor een grotere transparantie en om te grote schommelingen in deze uitgaven te vermijden, heeft de Raad van Bestuur van de bevek besloten om
een maximumtarief vast te leggen dat de Operationele en Administratieve Kosten dekt, uitgedrukt als een jaarlijks percentage van de gemiddelde
netto-inventariswaarde van elke aandelenklasse. De toepasselijke maximumtarieven staan beschreven in de Technische Informatiebladen in het
Prospectus van de bevek.
Het mechanisme is zo uitgewerkt dat als op het einde van een bepaalde periode de reële kosten en uitgaven hoger zouden blijken dan het tarief voor
de Operationele en Administratieve Kosten dat voor een compartiment/aandelenklasse vastgelegd is, de beheermaatschappij dan het verschil op zich
neemt. Omgekeerd, indien de reële kosten en uitgaven lager uitvallen dan het percentage aan Operationele en Administratieve Kosten dat voor een
Aandelenklasse vastgelegd is, dan behoudt de Beheersmaatschappij het verschil.

2.

Beheersprovisies
De beheersprovisie die de Beheermaatschappij ontvangt als vergoeding voor het beheer van de portefeuille, zoals beschreven in elk Technisch
Informatieblad, wordt voortaan maandelijks uitbetaald.

3.

Verkoopfunctie
De beleggers wordt verzocht om hoofdstuk 3.2.3 "Verkoopfunctie" van het Prospectus te herlezen, dat duidelijkheidshalve geherformuleerd werd.
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4.

Beheer van de financiële zekerheden
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat in het kader van transacties met OTC-derivaten sommige compartimenten transacties kunnen dekken door
margestortingen ('margin calls') in cash uit te voeren in de munt van het compartiment, met inachtneming van de beperkingen in punt 7.1 van het
prospectus met betrekking tot het tegenpartijrisico.

5.

Effecten aan toonder
Aandelen aan toonder worden enkel nog uitgegeven via boeking op een effectenrekening. De bevek geeft geen fysieke stukken meer uit.

Deze wijzigingen treden in werking op 15 december 2014.
De 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 de publicatiedatum van voorliggend bericht.
***
Het prospectus de dato 15 december 2014 is kosteloos verkrijgbaar ter maatschappelijke zetel van de bevek of aan de loketten van Belfius Bank N.V.,
Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, instelling die de financiële dienst verzekert in België, of kan gratis op het volgende adres worden opgevraagd:
www.candriam.com.
De Raad van Bestuur
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Bijlage 1
Overzicht van de voornaamste verschillen tussen elk Overgenomen Compartiment en het overeenkomstige Overnemende Compartiment.
In de onderstaande tabellen staan de voornaamste verschillen beschreven tussen elk van de Overgenomen Compartimenten en hun respectieve
Overnemende Compartiment.
De aandeelhouders van elk van de Overgenomen Compartimenten wordt verzocht om het Prospectus te raadplegen voor meer informatie over de specifieke
kenmerken van elk Overnemend Compartiment.
De aandeelhouders van een Overgenomen Compartiment wordt bovendien sterk aangeraden om de documenten met essentiële beleggersinformatie te
lezen van het overeenkomstige Overnemende Compartiment.
De onderstaande informatie is actueel en correct op de publicatiedatum van dit bericht.

Fusie van het compartiment Candriam Equities L France met het compartiment Candriam Equities L Europe:
Candriam Equities L France (overgenomen)

Candriam Equities L Europe (overnemend)

Belangrijkste verhandelde activa:
Franse aandelen.

Belangrijkste verhandelde activa:
Aandelen uit de landen van de Europese Economische Ruimte

Beleggingsstrategie:

Beleggingsstrategie:

Het fonds tracht het kapitaal over de aanbevolen
beleggingstermijn te doen groeien door te beleggen in de
belangrijkste verhandelde activa.

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, op basis van hun eigen analyses
van de kenmerken en de vooruitzichten voor de 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. De portefeuille dient voor minimaal
75% samengesteld te zijn uit aandelen.

Munt

EUR

EUR

Portefeuillebeheerder

Candriam Belgium

Candriam Belgium

Synthetische risico- en
rendementsindicator

6 voor alle aandelenklassen

6 voor alle aandelenklassen

Voornaamste risico's
die niet door de
bovenstaande
indicator worden
bestreken
Methode voor het
bepalen van het totale
risico
Lopende kosten

Geen

Geen

Methode op basis van de aangegane verplichtingen
(commitment approach)

Methode op basis van de aangegane verplichtingen (commitment
approach)

C Cap: 1,94%

C Cap: 1,81%

D Dis: 1,96%

D Dis: 1,92%

Doelstellingen en
beleggingsbeleid

L Cap: 2,16%

L Cap:2,04%

Provisies bij

inschrijving

terugkoop

omzetting

inschrijving

terugkoop

omzetting

C Cap, D Dis, L Cap

3,50%

Geen

Geen

3,50%

Geen

Geen

Prestatievergoedingen

Geen

Geen

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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Fusie van het compartiment Candriam Equities L Netherlands met het compartiment Candriam Equities L Europe:
Candriam Equities L Netherlands (overgenomen)

Candriam Equities L Europe (overnemend)

Belangrijkste verhandelde activa:
Nederlandse aandelen.
Beleggingsstrategie:
Het fonds tracht het kapitaal over de aanbevolen
beleggingstermijn te doen groeien door te beleggen in de
belangrijkste verhandelde activa.

Belangrijkste verhandelde activa:
Aandelen uit de landen 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.

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. De portefeuille dient voor minimaal
75% samengesteld te zijn uit aandelen.

EUR
Candriam Belgium

EUR
Candriam Belgium

6 voor alle aandelenklassen

6 voor alle aandelenklassen

Geen

Geen

Methode op basis van de aangegane verplichtingen
(commitment approach)

Methode op basis van de aangegane verplichtingen (commitment
approach)

Provisies bij
C Cap, D Dis, L Cap

C Cap: 1,92%
D Dis: 1,96%
L Cap: 2,02%
inschrijving
3,50%

C Cap: 1,81%
D Dis: 1,92%
L Cap:2,04%
inschrijving
3,50%

Prestatievergoedingen

Geen

Geen

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).

Doelstellingen
beleggingsbeleid

en

Munt
Portefeuillebeheerder
Synthetische risico- en
rendementsindicator
Voornaamste risico's
die niet door de
bovenstaande
indicator
worden
bestreken
Methode voor het
bepalen van het totale
risico
Lopende kosten

terugkoop
Geen

omzetting
Geen

terugkoop
Geen

omzetting
Geen
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Fusie van het compartiment Candriam Equities L Sustainable Green Planet met het compartiment Candriam Equities L Sustainable World:

Doelstellingen en
beleggingsbeleid

Munt
Portefeuillebeheerder
Synthetische risico- en
rendementsindicator
Voornaamste risico's die
niet door de
bovenstaande indicator
worden bestreken
Methode voor het
bepalen van het totale
risico
Lopende kosten
Provisies bij
C Cap, D Dis
Prestatievergoedingen
Deadline voor
aanvaarding van orders
(hierna "cut-off tijd") voor
terugkopen, omzettingen

Candriam Equities L Sustainable Green Planet
(overgenomen)

Candriam Equities L Sustainable World (overnemend)

Belangrijkste verhandelde activa:
Aandelen uit de landen van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
Beleggingsstrategie:
Het fonds tracht het kapitaal over de aanbevolen
beleggingstermijn te doen groeien door te beleggen in
de belangrijkste verhandelde activa.

Belangrijkste verhandelde activa:
Aandelen uit de landen van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling.
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.
In de strategie wordt rekening gehouden met criteria
inzake
milieu,
maatschappij
en
goed
ondernemingsbestuur (ESG - Environment, Social &
Governance) volgens een door de Beheermaatschappij
uitgewerkte analyse. Deze bestaat erin een selectie te
maken van: (1) de best gepositioneerde bedrijven op
het gebied van energiebronnen/klimaatverandering,
water- en afvalbeheer, (2) die zich houden aan de
beginselen van het 'Global Pact' van de Verenigde
Naties
(mensenrechten,
arbeidsrecht,
milieu,
corruptiebestrijding)
en
die
(3)
geen
bewapeningsactiviteiten uitoefenen. Raadpleeg voor
meer
informatie
de
website
van
de
Beheersmaatschappij en/of het jaarverslag.
EUR
Candriam Belgium
6 voor alle aandelenklassen

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.

Risico’s verbonden aan opkomende landen
Liquiditeitsrisico

Modelrisico

Methode op basis van de aangegane verplichtingen
(commitment approach)

Methode op basis van de aangegane verplichtingen (commitment
approach)

C Cap: 2,03%
D Dis: 2,05%
inschrijving
terugkoop omzetting
3,50%
Geen
Geen
Geen
De bankwerkdag die voorafgaat aan de waarderingsdag
vóór 12.00 uur (Luxemburgse tijd).

C Cap: 1,81%
D Dis: 1,88%
inschrijving
terugkoop
omzetting
3,50%
Geen
Geen
Geen
De bankwerkdag die voorafgaat aan de waarderingsdag vóór 12.00 uur
(Luxemburgse tijd).

In de strategie wordt rekening gehouden met criteria inzake milieu,
maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG - Environment,
Social & Governance) volgens een door de Beheermaatschappij
uitgewerkte analyse. Deze bestaat erin een selectie te maken van: (1)
de best geplaatste bedrijven om de voor hun sector specifieke
uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling aan te kunnen (Best in
Class-benadering),(2) die zich houden aan de beginselen van het
'Global Pact' van de Verenigde Naties (mensenrechten, arbeidsrecht,
milieu, corruptiebestrijding) en die (3) geen controversiële activiteiten
uitoefenen (bewapening, tabak, pornografie ...). Deze analyse gaat
gepaard met een actief aandeelhouderschap (stemmen op
vergaderingen ...). Raadpleeg voor meer informatie de website van de
Beheersmaatschappij en/of het jaarverslag.
EUR
Candriam Belgium
5 voor alle aandelenklassen
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CANDRIAM EQUITIES L
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
14, Porte de France
L – 4360 Esch-sur-Alzette
RCS Luxembourg B-47449
Fusie van het compartiment Candriam Equities L Turkey met het compartiment Candriam Equities L Emerging Markets:
Candriam Equities L Turkey (overgenomen)

Candriam Equities L Emerging Markets (overnemend)

Belangrijkste verhandelde activa:
Aandelen uit Turkije.

Beleggingsstrategie:
Het fonds tracht het kapitaal over de aanbevolen
beleggingstermijn te doen groeien door te beleggen in de
belangrijkste verhandelde activa.

Belangrijkste verhandelde activa:
Aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de opkomende
landen of daar het grootste deel van hun activiteiten
uitoefenen.
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.
TRY
Deniz Portföy Yönetimi A.S.
7 voor alle aandelenklassen

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.
EUR
Candriam Belgium
6 voor alle aandelenklassen

Voornaamste risico's die
niet door de bovenstaande
indicator worden bestreken
Methode voor het bepalen
van het totale risico

Risico’s verbonden aan opkomende landen

Risico’s verbonden aan opkomende landen

Methode op basis van de aangegane verplichtingen
(commitment approach)

Methode op basis van de aangegane verplichtingen
(commitment approach)

Lopende kosten

C Cap: 2,24%
D Dis: 2,30%
inschrijving
3,50%
Geen

C Cap: 2,09%
D Dis: 2,11%
inschrijving
3,50%
Geen

Doelstellingen en
beleggingsbeleid

Munt
Portefeuillebeheerder
Synthetische risico- en
rendementsindicator

Provisies bij
C Cap, D Dis
Prestatievergoedingen

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

terugkoop
Geen

omzetting
Geen

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

terugkoop
Geen

omzetting
Geen

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