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Bericht aan de beleggers 

De beleggers van het compartiment ‘Euro Short Term’ worden in kennis gesteld van de volgende wijzigingen aan 
het prospectus en/of de essentiële beleggersinformatie met ingang van 02/11/2020 (NIW-datum):  

- Omvorming van het compartiment ‘Euro Short Term’ tot feederfonds van Candriam Bonds Floating Rate 
Notes, een compartiment van de sicav naar Luxemburgs recht Candriam Bonds, die voldoet aan de 
voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG. 

- Bijgevolg: 
o wijziging van het beleggingsbeleid, 
o actualisering van de risico’s (met onder meer de toevoeging van het risico verbonden aan 

beleggingen in CoCo’s*). 
* CoCo’s – achtergestelde voorwaardelijke eigenvermogeninstrumenten – zijn instrumenten die bankinstellingen 

uitgeven om hun kapitaalbuffer te vergroten teneinde aan de nieuwe regelgeving voor banken te voldoen, die hen 

verplicht hun kapitaalmarges te vergroten. 

- Afschaffing van klasse R2 (BE6286683162). 
- Verduidelijking dat het criterium van de minimale belegging in klassen P en V wordt beoordeeld op het 

niveau van de overeenkomst die met de distributeur is gesloten en niet langer op het niveau van het 
fonds. De minimumbedragen stijgen respectievelijk van 10.000 tot 50.000 EUR (voor de klassen P) en van 
50.000 naar 1.500.000 EUR (voor de klassen V). 

De ontwerpen van prospectus en essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar op aanvraag. 

Desgewenst kunnen de beleggers gedurende één maand te rekenen vanaf deze bekendmaking verzoeken om de 
terugbetaling van hun rechten van deelneming zonder enige kosten (behalve de taksen en belastingen geheven 
door de overheden in de landen waar deze aandelen worden verkocht). 

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de recentste periodieke verslagen zijn (in het 
Nederlands en het Frans) kosteloos te verkrijgen in de maatschappelijke zetel van de 
Beheervennootschap en van de instelling die belast is met de financiële dienstverlening in België en 
haar kantoren (Belfius Bank nv, Rogierplein 11, 1210 Brussel), alsook op de website www.belfius.be. 

http://www.belfius.be/


 
De raad van bestuur van de Beheervennootschap. 

 

 


