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Bericht aan de beleggers 

De beleggers van de compartimenten van Belfius Global worden in kennis gesteld van de volgende wijzigingen 

aan het prospectus en/of de essentiële beleggersinformatie met ingang van 26/10/2020, en betreffen een 

wijziging van het beleggingsbeleid voor de volgende 4 compartimenten van Belfius Global:  

BELFIUS GLOBAL TRACK STABILITY 

BELFIUS GLOBAL TRACK BALANCED 

BELFIUS GLOBAL TRACK GROWTH 

BELFIUS GLOBAL TRACK PEAK  

- Deze 4 compartimenten kunnen momenteel beleggen in Exchange Traded Funds van verschillende 

beheerders die zich richten op aandelen, obligaties en andere vergelijkbare effecten, alsook op effecten 

in de vastgoedsector, grondstoffen en andere activa. Deze compartimenten zullen nu echter ook 

grotendeels kunnen beleggen in beleggingsfondsen van één enkele beheerder voor korte en/of lange 

periodes. 

- Sociale, ethische en milieuaspecten:  

De activa van het Fonds worden nu geselecteerd met de nadruk op fondsen waarvan het 

beleggingsbeleid valt binnen het kader van verantwoord beleggen en duurzame ontwikkeling, ook wel 

bekend als "ESG-criteria" (Environmental, Social and Governance-criteria). 

 

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.belfiusip.be en www.belfius.be. 

De raad van bestuur van de bevek. 

 


