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KENNISGEVING 
 
De beleggers worden in kennis gesteld van de volgende wijzigingen aan het prospectus en/of de essentiële 
beleggersinformatie: 
 
1. Omvorming van onderstaande compartimenten in feederfondsen:  

 

Feeder Master (Luxemburgse bevek) 

Belfius Equities Robotics & Innovative Technology Candriam Equities L Robotics & Innovative 
Technology 

Belfius Equities Become Candriam Sustainable Equity Children 

Belfius Equities Global Health Care Candriam Equities L Life Care 

 
Bijgevolg:  
 
- bijwerking van het beleggingsbeleid van elk betrokken compartiment van Belfius Equities om in 

overeenstemming te zijn met het beleggingsbeleid van de respectieve masterfondsen. 
De beleggers worden er attent op gemaakt dat het beleggingsbeleid van de respectieve 
mastercompartimenten gelijklopend is met het huidige beleggingsbeleid. 

- wijziging van de regels voor de berekening van de NIW en de regels voor inschrijving, terugkoop en 
omzetting van de rechten van deelneming. 

 
Om de operatie goed te laten verlopen, worden de inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsaanvragen in de 
betrokken compartimenten opgeschort vanaf het afsluitingstijdstip voor orders op 25/03/2022 en 
28/03/2022. 

 
2. Compartiment Belgium 

 
- Stopzetting van de delegatie van het dagelijkse financiële beheer van de beleggingsportefeuille en de 

orderverwerking aan Candriam Belgium. Het beheer zal bijgevolg worden verzorgd door Belfius 
Investment Partners. 

- Wijziging van de benaming in ‘Bel=Go’. 
- Wijziging van het beleggingsbeleid: “de activa van dit compartiment worden voornamelijk belegd in 

aandelen van bedrijven die hun maatschappelijke zetel in België hebben en in ondergeschikte mate in 
bedrijven uit de rest van de wereld die een op lange termijn gedeelde groei van de Belgische economie 
ondersteunen door hoogwaardige werkgelegenheid te verstrekken.  
Het beheerteam geeft de voorkeur aan bedrijven waarvan het verwacht dat hun groeipotentieel zal helpen 
om stabiele werkgelegenheid in België te creëren of houden en/of de arbeidsomstandigheden van hun 



 
werknemers te verbeteren.” 

 
De volledige tekst is te vinden in het ontwerp van prospectus. 
 

3. Voor de compartimenten Cure, Climate, Move, Re=New 
 
Wijziging van de regels voor de berekening van de NIW en de regels voor inschrijving, terugkoop en omzetting 
van de rechten van deelneming als volgt:  

 

D (6 

u.) 

= - Afsluitingsdatum van de ontvangstperiode van orders, zijnde: 

• elke bankwerkdag in België om 6.00 uur 

• mits D ook een bankwerkdag is in Luxemburg 
Zo niet, de eerstvolgende dag waarop aan de voorwaarden is voldaan. 

- Datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde (NIW).  
Het hier vermelde afsluitingstijdstip van de ontvangstperiode van orders geldt voor de instelling die 

zorg draagt voor de financiële dienst en voor de in het prospectus opgenomen distributeurs.  Wat 

de andere distributeurs betreft, dient de belegger inlichtingen in te winnen over het door deze 

distributeurs toegepaste afsluitingstijdstip van de ontvangstperiode van orders. 

D  = Verwervingsdatum van de onderliggende icb’s 

D + 

1 

= Berekeningsdatum van de netto-inventariswaarde van de onderliggende icb's (NIW gedateerd op 

D). 

D + 

2 

= Berekeningsdatum van de netto-inventariswaarde (datum NIW = D) op basis van de koersen van de 

onderliggende icb's (NIW gedateerd op D, berekend op D + 1) 

D + 

3 

= Betalings- of terugbetalingsdatum van de aanvragen 

 
Voor de rechten van deelneming Lock van de compartimenten Robotics & Innovative Technology, Global 
Health Care 

 
D = Datum van de netto-inventariswaarde die automatisch een verkooporder genereert (iedere 

Belgische bankwerkdag)  

D + 

2 

= Berekeningsdatum van de netto-inventariswaarde die automatisch een verkooporder genereert 

(datum NIW = D) 

D + 

3 

= Afsluitingsdatum van de ontvangstperiode van de automatische verkooporders (iedere Belgische 

bankwerkdag om 6.00 uur) en datum van de automatische verkooporder  

D + 

5 

= Berekeningsdatum van de netto-inventariswaarde die wordt toegepast op de automatische 

verkooporder (datum NIW = D + 3) 

D + 

6 

= Terugbetalingsdatum van de rechten van deelneming 



 
 

Om de operatie goed te laten verlopen, worden de berekening van de NIW en de inschrijvings-, terugkoop- en 
omzettingsaanvragen in de betrokken compartimenten opgeschort vanaf het afsluitingstijdstip voor orders op 
25/03/2022. 

 
4. Double impact 
 

Invoeging in het prospectus van de lijst van verenigingen waarmee de Groep Belfius en/of de Groep Candriam 
een deel van hun vergoeding delen om een maatschappelijke impact te genereren, voor de betrokken 
compartimenten. 

 
5. Schrapping van de aandelenklassen Z en R2 als volgt: 

 

Compartiment Klasse Aandeel ISIN 

Belfius Equities Europe Small & Mid Caps Z Kap BE6286739725 

Belfius Equities Europe Small & Mid Caps Z Dis BE6286740731 

Belfius Equities Global Health Care R2 Kap BE6286749823 

Belfius Equities Global Health Care R2 Dis BE6286750839 

Belfius Equities Global Health Care Z Kap BE6286751845 

Belfius Equities Global Health Care Z Dis BE6286752850 

Belfius Equities Robotics & Innovative Technology Z Kap BE6286767031 

Belfius Equities Robotics & Innovative Technology Z Dis BE6286768047 

 
Deze wijzigingen gaan in op 28/03/2022 (datum NIW). 
 
De ontwerpen van prospectus en essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar op aanvraag. 
 
Desgewenst kunnen de beleggers van de betrokken compartimenten 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 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. 
 
De Raad van Bestuur. 

 

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

