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KENNISGEVING 
 

De beleggers worden verzocht de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) bij te wonen die virtueel (zonder 
fysieke aanwezigheid) zal plaatsvinden op 16 december 2021 om 15.00 uur, Rogierplein 11, 1210 Brussel, om te 
beraadslagen en te besluiten over de volgende agendapunten. 
 

AGENDAPUNTEN 
 

1. Voorwaarden voor conversie 
          Voorstel aan de BAV om artikel 11, lid 2 van de statuten te schrappen. 
2. Beschermingsmechanisme/Antiverwateringsmechanisme (Swing Pricing)             

2.1 Voorstel aan de BAV om de mogelijkheid te voorzien het swing pricing-mechanisme toe te passen. 
2.2 Indien het in punt 2.1 voorstel wordt goedgekeurd, voorstel om in artikel 12 van de statuten een punt D 

toe te voegen als luidt: 
D. Beschermingsmechanisme/Antiverwateringsmechanisme: 

In de praktijk, op berekeningsdagen waarop het verschil tussen het bedrag van de intredingen en het bedrag 
van de uittredingen van het compartiment (d.w.z. de netto-transacties) een vooraf door de Raad van Bestuur 
vastgestelde drempel overschrijdt, zal die laatste de nodige maatregelen nemen om de netto-inventariswaarde 
te berekenen door toevoeging aan de activa (in het geval van netto-intredingen) of door aftrek van de activa 
(bij netto-uittredingen) van een forfaitair percentage aan commissielonen en aan directe of indirecte kosten 
("spreads") conform de marktpraktijken voor de aankoop of verkoop van dit soort van effecten. 

3. Nieuwe code voor vennootschappen en verenigingen 
          Voorstel aan de BAV om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen          
en Verenigingen. 
4. Opstellen van gecoördineerde statuten 
          Voorstel aan de BAV om de tekst van de gecoördineerde statuten goed te keuren. 
5. Inwerkingtreding 

De besluiten treden in werking op 12/01/2022  
6. Bevoegdheden 

Voorstel om aan Belfius Investment Partners en/of RBC IS Belgium alle machten te verlenen die nodig zijn om 
de op de agenda geplaatste beslissingen uit te voeren en aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de 
statuten neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel. 



 
 

*** 
 
De Raad van Bestuur volgt de ontwikkelingen in COVID-19 nauwlettend in de gaten en heeft besloten de 
vergadering zonder fysieke aanwezigheid te houden, om de blootstelling van de belanghebbenden te beperken. 
Derhalve worden de aandeelhouders ervan in kennis gesteld dat zij de vergadering niet fysiek zullen kunnen 
bijwonen en dat zij hun aandeelhoudersrechten tijdens de vergadering alleen zullen kunnen uitoefenen door bij 
volmacht te stemmen.  
Om hun stem te kunnen uitbrengen, worden de aandeelhouders verzocht, om organisatorische redenen, het 
bijgevoegde volmachtformulier in te vullen en te ondertekenen en het per e-mail terug te sturen naar het volgende 
adres: corporateoffice@belfiusIP.be, zodat het uiterlijk op 13/12/2021 om middernacht aankomt. 
 

*** 
 

Beleggers worden ook gewezen op de volgende prospectuswijzigingen en essentiële beleggersinformatie: 
 

• De activa van het fonds worden nu geselecteerd met de nadruk op fondsen/ETF's waarvan het 
beleggingsbeleid wordt gekwalificeerd als verantwoord beleggen door de integratie van "ESG-criteria” 
(Environment, Social & Governance). De classificatie van het fonds valt onder artikel 8 van de SFDR-
verordening. Deze wijzigingen hebben betrekking op volgende 3 compartimenten van Belfius Global : 

 
BELFIUS GLOBAL MANAGED VOLATILITY HIGH 

BELFIUS GLOBAL MANAGED VOLATILITY LOW  

BELFIUS GLOBAL MANAGED VOLATILITY MEDIUM 

• Daarnaast zijn ook de instapkosten en de conversiekosten die de belegger verschuldigd is voor het 
omzetten van aandelen in aandelen van een ander compartiment of in aandelen van een andere 
aandelenklasse mogelijk te maken, als volgt herzien : 
 

o Instapkosten zijn geharmoniseerd van 5% of 3% (voor respectievelijk klasse C en E) naar 2,5%; 

o De conversiekosten zijn verhoogd tot 2,5% in plaats van 1% (behalve voor aandelenklasse A). 

 
Beleggers worden verzocht het ontwerpprospectus/de essentiële beleggersinformatie te raadplegen.  
 
Beleggers die niet akkoord gaan met de wijzigingen kunnen, gedurende één maand te rekenen vanaf deze 
kennisgeving, verzoeken om terugbetaling van hun rechten van deelneming zonder enige kosten (behalve de 
belastingen geheven door de overheden in de landen waar deze rechten van deelneming 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 websites www.belfiusip.be en www.belfius.be. 
 
Deze wijzigingen gaan in op 12/01/2022. 
 
De Raad van Bestuur. 

 

 

http://www.belfiusip.bee/
http://www.belfius.be/


 
VOLMACHTFORMULIER 

Belfius Global – Ondernemingsnummer 0662.402.805– Bevek naar Belgisch recht – ICBE, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel 

Door de Beheermaatschappij (Belfius Investment Partners – Q. Nguyen, corporateoffice@belfiusIP.be) te ontvangen op uiterlijk 13 december 

2021. 

Ondergetekende, ………………………………………………………………………………………………………………………………., 

In geval van een rechtspersoon, hiertoe rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Eigenaar van de volgende aandelen: 
 

Compartimenten ISINS Aantal aandelen 

Managed Volatility High C Cap  BE6288896952  

Managed Volatility High E Cap BE6288897968  

Managed Volatility High E Dis BE6288898974  

Managed Volatility Low C Cap BE6288899014  

Managed Volatility Low E Cap BE6288900028  

Managed Volatility Low E Dis BE6288901034  

Managed Volatility Medium C Cap BE6288902040  

Managed Volatility Medium E Cap BE6288903055  

Managed Volatility Medium E Dis BE6288904061  

Track Stability C Cap BE6308133295  

Track Stability A Cap BE6308134301  

Track Balanced C Cap BE6308136322  

Track Balanced A Cap BE6308137338  

Track Growth C Cap BE6308139359  

Track Growth A Cap BE6308140365  

Track Peak C Cap BE6308141371  

Track Peak A Cap BE6308142387  

  
Gelet op de oproeping tot de Vergadering van het hierna fonds Belfius Global waarvan ondergetekende aandeelhouder is en die virtueel (zonder 

fysieke aanwezigheid) plaatsvindt op 16 december 2021, om te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten: 

  



 
AGENDA 

             
1. Voorwaarden voor conversie 

Voorstel aan de BAV om artikel 11, lid 2 van de statuten te schrappen 
2. Beschermingsmechanisme/Antiverwateringsmechanisme (Swing Pricing)             

2.1 Voorstel aan de BAV om de mogelijkheid te voorzien het swing pricing-mechanisme toe te passen. 
2.2 Indien het in punt 2.1 voorstel wordt goedgekeurd, voorstel om in artikel 12 van de statuten een punt D toe te voegen als luidt: 

D. Beschermingsmechanisme/Antiverwateringsmechanisme: 
In de praktijk, op berekeningsdagen waarop het verschil tussen het bedrag van de intredingen en het bedrag van de uittredingen van het 
compartiment (d.w.z. de netto-transacties) een vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde drempel overschrijdt, zal die laatste de nodige 
maatregelen nemen om de netto-inventariswaarde te berekenen door toevoeging aan de activa (in het geval van netto-intredingen) of door 
aftrek van de activa (bij netto-uittredingen) van een forfaitair percentage aan commissielonen en aan directe of indirecte kosten ("spreads") 
conform de marktpraktijken voor de aankoop of verkoop van dit soort van effecten. 

3. Nieuwe code voor vennootschappen en verenigingen 
            Voorstel aan de BAV om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 
4. Opstellen van gecoördineerde statuten 
            Voorstel aan de BAV om de tekst van de gecoördineerde statuten goed te keuren. 
5. Inwerkingtreding 

De besluiten treden in werking op 12/01/2022  
6. Bevoegdheden 
Voorstel om aan Belfius Investment Partners en/of RBC IS Belgium alle machten te verlenen die nodig zijn om de op de agenda geplaatste 
beslissingen uit te voeren en aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van 
Koophandel van Brussel 

 

Duidt als bijzondere gevolmachtigde met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan: 

De voorzitter van de vergadering 

teneinde ondergetekende te vertegenwoordigen op de hiervoor uiteengezette Algemene Vergadering(en) waarin ondergetekende 

aandeelhouder is, aan alle beraadslagingen en alle stemmingen deel te nemen, en te stemmen in overeenstemming met de onder de titel 

STEMMING hierna gegeven instructies, evenals alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en, in het algemeen, te doen 

wat nodig is.  Indien geen duidelijke instructies voor de uitoefening van het stemrecht worden gegeven, zal de aldus aangeduide gevolmachtigde 

alle voornoemde punten goedkeuren. 

EN / OF 

 

geeft, indien geen gevolmachtigde wordt aangeduid of de gevolmachtigde afwezig is, volmacht aan een lid van de raad van bestuur van de bevek 

met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

(de naam mag blanco gelaten worden) 

 

teneinde ondergetekende te vertegenwoordigen op de hiervoor uiteengezette Algemene Vergadering(en) waarin ondergetekende 

aandeelhouder is, aan alle beraadslagingen en alle stemmingen deel te nemen, en te stemmen in overeenstemming met de onder de titel 

STEMMING hierna gegeven instructies, evenals alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en, in het algemeen, te doen 

wat nodig is.  Indien geen duidelijke instructies voor de uitoefening van het stemrecht worden gegeven, zal de aldus aangeduide gevolmachtigde 

alle voornoemde punten goedkeuren. 



 
 

STEMMING 

 

Hetzij 

Algemene goedkeuring van alle punten op de agenda:     JA NEE ONTHOUDING 

Hetzij 

Goedkeuring van voorstel 1.     :   JA NEE ONTHOUDING  

Goedkeuring van voorstel 2.     :   JA NEE ONTHOUDING  

Goedkeuring van voorstel 3.     :   JA NEE ONTHOUDING  

Goedkeuring van voorstel 4.     :   JA NEE ONTHOUDING  

Goedkeuring van voorstel 5.     :   JA NEE ONTHOUDING  

Goedkeuring van voorstel 6.     :   JA NEE ONTHOUDING 

Deze volmacht geldt ook voor elke andere Vergadering die eventueel met dezelfde agenda wordt bijeengeroepen. 

 

Opgemaakt te…………………………., op …………………………..2021. 

 

Handtekening: 

Handtekening laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding ‘Goed voor volmacht’. 

 

 


