BEVEK NAAR BELGISCH RECHT

BELFIUS FULLINVEST, Rogierplein 11, 1210 Brussel - ICBE - Ondernemingsnummer: 0445.784.878

KENNISGEVING
De aandeelhouders wordt verzocht de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) bij te wonen die virtueel (zonder fysieke aanwezigheid)
zal plaatsvinden op 19/01/2022, om 11.30 uur, teneinde te beraadslagen en te besluiten over de op de agenda vermelde punten.
AGENDA
1.
Omzettingsmodaliteiten
Voorstel aan de BAV om artikel 11, alinea 2 van de statuten te schrappen.
Voorstel aan de BAV om een nieuwe alinea 2 en 3 in te voegen om de modaliteiten voor de omzettingsprijs te preciseren.
Voorstel aan de BAV om uit de statuten artikel 21 te schrappen alsook de verwijzing naar dat artikel in artikel 27.
2.
Antiverwateringsmechanisme
Voorstel aan de BAV om bij artikel 12 een punt “D. Antiverwateringsmechanisme” in te voegen.
3.
Nieuwe wetboeken van vennootschappen en verenigingen
Voorstel aan de BAV om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen.
4.
Ontwerp van gecoördineerde statuten
Voorstel aan de BAV om de tekst van de gecoördineerde statuten goed te keuren.
5.
Inwerkingtreding
Deze beslissingen treden in werking op 01/02/2022.
6.
Bevoegdheden
Voorstel om aan Candriam Belgium en/of RBC IS Belgium alle bevoegdheden te verlenen die nodig zijn om de te nemen besluiten over de
agenda uit te voeren, en aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van Brussel.
***
De Raad van Bestuur volgt de ontwikkelingen in COVID-19 nauwlettend op en heeft besloten de vergadering zonder fysieke aanwezigheid
te houden, om het risico op 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:
legal_fund_management@candriam.com, zodat het uiterlijk op 12/01/2022 om middernacht toekomt.
***
De beleggers worden eveneens in kennis gesteld van de volgende wijzigingen aan het prospectus/de essentiële beleggersinformatie:
1.
2.
3.

4.

5.

Precisering bij het beleggingsbeleid: Het aandeel van de beleggingen in ICB’s beheerd door Candriam mag 100% van de
beleggingen in ICB’s vertegenwoordigen.
Update van de paragraaf “Transacties in OTC-derivaten en technieken voor goed portefeuillebeheer” om deze in
overeenstemming te brengen met het werkelijke beheer van de portefeuille.
Precisering bij de paragraaf “Sociale, ethische en milieuaspecten” dat de compartimenten die geen duurzame
beleggingsdoelstelling hebben of die niet specifiek milieu- en/of sociale kenmerken bevorderen, geen rekening houden met de
belangrijkste ongunstige effecten op de duurzaamheid.
Toevoeging van een “specifiek risico verbonden aan Chinese A-aandelen” aan de paragraaf “Informatie over het risicoprofiel”.
Voor dit specifieke marktsegment gelden sterke en evolutieve toegangsrestricties, een beperkte liquiditeit en operationele en
reglementaire risico’s inzake verhandeling, vereffening en bewaring van de effecten. Daarnaast moet men rekening houden
met het specifieke risico gelinkt aan de Renminbi en de onzekere fiscale evoluties. De beleggers wordt aangeraden om kennis te
nemen van het prospectusontwerp.
Invoering van een verhandelingsprovisie bij de omzetting (Max. 2,5%) op het niveau van de recurrente provisies en kosten voor
rekening van de belegger.

***
Deze wijzigingen treden in werking op 01/02/2022.
Het prospectus en de gecoördineerde statuten zijn op verzoek beschikbaar bij de Beheervennootschap.
De beleggers die dat wensen kunnen gedurende één maand te rekenen vanaf deze bekendmaking de terugbetaling van hun rechten van
deelneming vragen, zonder enige kosten (behalve de taksen en belastingen geheven door de overheden in de landen waar deze rechten
van deelneming worden verkocht).
Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de recentste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op de
maatschappelijke zetel van de bevek, op de maatschappelijke zetel en in de kantoren van de instelling die instaat voor de financiële dienst
in België (Belfius Bank nv, Rogierplein 11, 1210 Brussel) en op de websites www.belfius.be, www.belfiusip.be.
De raad van bestuur
VOLMACHTFORMULIER

BELFIUS FULLINVEST, Rogierplein 11, 1210 Brussel - ICBE - Ondernemingsnummer: 0445.784.878

Door Candriam Belgium (X. Dobbelstein, legal_fund_management@candriam.com) te ontvangen op uiterlijk 12/01/2022.
Ondergetekende, ……………………………………………………………………………………………………………………………….,
In geval van een rechtspersoon, hiertoe rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
……………………………………………………………………………………………………………………
Eigenaar van de volgende aandelen/rechten van deelneming:
Compartiment

Aantal aandelen

Belfius Fullinvest High C Cap. (BE0131578461)
Belfius Fullinvest High C Dis. (BE0146676128)
Belfius Fullinvest High L Cap. (BE6214498964)
Belfius Fullinvest Low C Cap. (BE0131576440)
Belfius Fullinvest Low C Dis. (BE0146674107)
Belfius Fullinvest Low L Cap. (BE6214496943)
Belfius Fullinvest Medium C Cap. (BE0131577455)
Belfius Fullinvest Medium C Dis. (BE0146675112)
Belfius Fullinvest Medium L Cap. (BE6214497958)
Belfius Fullinvest Medium R Cap. (BE6258211620)

Gelet op de oproeping tot de Vergadering van Belfius Fullinvest waarvan ondergetekende aandeelhouder/deelnemer is en die virtueel
(zonder fysieke aanwezigheid) plaatsvindt op 19/01/2022, teneinde te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten:
AGENDA
1. Omzettingsmodaliteiten
Voorstel aan de BAV om artikel 11, alinea 2 van de statuten te schrappen.
Voorstel aan de BAV om een nieuwe alinea 2 en 3 in te voegen om de modaliteiten voor de omzettingsprijs te preciseren.
Voorstel aan de BAV om uit de statuten artikel 21 te schrappen alsook de verwijzing naar dat artikel in artikel 27.
2.
Antiverwateringsmechanisme
Voorstel aan de BAV om bij artikel 12 een punt “D. Antiverwateringsmechanisme” in te voegen.
3. Nieuwe wetboeken van vennootschappen en verenigingen
Voorstel aan de BAV om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen.
4.
Ontwerp van gecoördineerde statuten
Voorstel aan de BAV om de tekst van de gecoördineerde statuten goed te keuren.
5.
Inwerkingtreding
Deze beslissingen treden in werking op 01/02/2022.
6.
Bevoegdheden
Voorstel om aan Candriam Belgium en/of RBC IS Belgium alle bevoegdheden te verlenen die nodig zijn om de te nemen besluiten over de
agenda uit te voeren, en aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de
ondernemingsrechtbank 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/van de beheermaatschappij van het GBF 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

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

Hetzij

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

Opgemaakt te…………………………., op …………………………..2022

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

