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KENNISGEVING
Betreffende Belfius Global, Belfius Wealth et Belfius Managed Portfolio:
De raad van bestuur van elke bevek wordt door Candriam België op de hoogte gebracht van de volgende
herstructurering binnen Candriam:
Candriam Belgium, Kunstlaan 58 – B-1000 Brussel (Candriam Belgium) en Candriam France, 40, rue Washington – F75408 Paris Cedex 08 (Candriam France) zullen allebei opgeslorpt worden door hun enige aandeelhouder en
moedermaatschappij Candriam Luxembourg, commanditaire vennootschap op aandelen met maatschappelijke zetel
gevestigd te 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Groothertogdom Luxemburg, en ingeschreven in het handels- en
vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer B37647 (Candriam Luxembourg), via een Luxemburgse
fusie door overname in overeenstemming met artikel 1021-1 (en volgende) van de gewijzigde Luxemburgse wet van
10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen (de Wet van 1915), (“de Fusie”).
Na de Fusie zullen Candriam Belgium en Candriam France ophouden te bestaan en zullen alle activa en passiva, met
inbegrip van alle contractuele of andere rechten en verplichtingen ten aanzien van derden, van Candriam Belgium en
Candriam France worden overgedragen aan Candriam Luxembourg door middel van rechtsopvolging onder algemene
titel overeenkomstig artikel 1021-17 van de Wet van 1915, met ingang van 01/07/2022 (“de Ingangsdatum”).
Vanaf de Ingangsdatum heeft dit de volgende gevolgen voor de bevek:
- de naam Candriam Luxembourg wordt gewijzigd in Candriam;

- het portefeuillebeheer wordt nog altijd, op dezelfde voorwaarden, rechtstreeks uitgevoerd door Candriam en/of een
of meer bijkantoren, namelijk Candriam - Belgian Branch, Candriam - Succursale française, Candriam - UK
Establishment (“de Bijkantoren”);
Betreffende Belfius Wealth et Belfius Portfolio B:
Wat de vergoedingen en kosten betreft, na de jaarlijkse herziening van de lopende kosten van het fonds, zijn de
"andere kosten" naar boven herzien van 10 bp naar 15 bp om de werkelijke kosten weer te geven.
Het prospectus zal worden aangepast met deze wijzigingen die ingaan op 01/07/2022.
Het prospectus is op verzoek kosteloos verkrijgbaar.
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 documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente periodieke verslagen zijn (in
het Nederlands en het Frans) kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de beveks en de instelling die
instaat voor de financiële dienstverlening in België en haar kantoren (Belfius Bank nv, Rogierplein 11, B-1210 Brussel),
alsook op de websites www.belfiusip.be en www.belfius.be.

De raad van bestuur van elke bevek.

