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ICB Mededelingen 
Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door 

ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden 

verdeeld. 

Inhoud 

Dit document bevat de (wettelijke) mededelingen van ICB’s en compartimenten van ICB’s die openbaar in 

België worden verdeeld. De mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder weergegeven en dit 

gesorteerd op type van mededeling. 

Heden zijn de ICB(-compartimenten) van onderstaande fondsbeheerders opgenomen: 

http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen 

De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de lijsten opgenomen: 

 Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) 

 Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) 

 Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) 

 Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) 

 Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen 

 Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten 

 Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment 

 Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur 

 Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment 

 Berichten m.b.t. herstructureringen 

 Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d. 

 Berichten m.b.t. schorsing NIW 

 Berichten m.b.t. foute NIW 

 Bericht rechtzetting misleidende reclame 

 Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming 

 Berichten m.b.t. Corporate Actions 

 Berichten m.b.t. dividendbetalingen 

 Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden 

Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB’s of de aangeduide 

beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld. De mededelingen zijn ook steeds beschikbaar bij deze 

instelling. 

Disclaimer 

BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van 

de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die 

door de ICB is aangewezen. 

http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen


 

ICB/compartiment/ISIN Dierickx Leys Fund III 
Ondernemingsnummer 0476.526.653 
Adres Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen 
  

Beheerder DIERICKX LEYS PRIVATE BANK N.V. 
  

Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) 
Communicatiedatum 18/04/2023 

 

DIERICKX LEYS FUND III 
 

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) 
ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG  

Naamloze Vennootschap 
Zetel: Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen 

RPR Antwerpen: 0476.526.653 
 

Antwerpen, 18 april 2023 

 
OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 

 
De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Dierickx Leys Fund III, openbare BEVEK naar Belgisch recht, 
worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering (hierna “de vergadering”) die zal 
plaatsvinden op donderdag 4 mei 2023 om 11 uur op de zetel van de BEVEK, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen, 
en zal beraadslagen over de volgende agenda: 
1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur omtrent het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. 
2. Lezing van het verslag van de commissaris omtrent het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. 
3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 31 december 2022 afgesloten boekjaar. 
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen, verlening van kwijting en bestemming van het resultaat per 

compartiment. 
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het op 31 december 2022 afgesloten boekjaar. 
6. Herbenoeming van een bestuurder. 
Voorstel van de raad van bestuur: : “De vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Eric Jonkers, als voorzitter 
van de raad van bestuur, onder voorbehoud van een tegengestelde mening van de FSMA. Deze mandaat zal, 
behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. Voor de uitvoering van 
zijn mandaat, zal de heer Jonkers een vergoeding van 1.250 EUR (exclusief BTW) per vergadering van de raad van 
bestuur ontvangen met een minimum van 5.000 EUR par jaar. 
De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en 
bekendmaking van deze beslissing.” 
7. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris. 
Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering hernieuwt het mandaat van “Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. 
CVBA”, vertegenwoordigd door de heer Tom Renders, met zetel te Gateway Building Luchthaven Nationaal 1J, 1930 
Zaventem, Belgium, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA. Dit mandaat zal eindigen na afloop van de 
gewone algemene vergadering van 2026. 
Voor de uitvoering van zijn mandaat zal de commissaris een honorarium ontvangen van 4.600 EUR per jaar per 
compartiment (exclusief BTW) in plaats van 4.400 EUR. Deze verhoging van het honorarium is het gevolg van een 
indexatie op basis van de huidige evolutie in de inflatie. Dit bedrag is jaarlijks onderhevig aan indexatie.  
De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en 
bekendmaking van deze beslissing.” 
8. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen. 
9. Diverse. 



De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden uiteengezet in de 
volmacht, dewelke op verzoek bekomen kan worden op het emailadres legal.be@caceis.com.    
 
De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, zich willen laten vertegenwoordigen of vragen wensen 
te stellen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De gescande of gefotografeerde kopie 
van de brief, de volmacht of het attest dient per e-mail verzonden te worden naar de raad van bestuur 
(legal.be@caceis.com). De vragen kunnen langs elektronische weg tot de BEVEK worden gericht op het volgende 
adres sam.melis@fimacs.eu. 
 
Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de PRIIPS KIDs 
zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Bank, Belgium 
Branch (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: 
www.dierickxleys.be  
 
Tot slot informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt in de nationale dagbladen “De Tijd” en 
“L’Echo” en op de website van de Belgian Asset Managers Association (BEAMA): https://www.beama.be/netto-
inventariswaarden/.  
 
De raad van bestuur 
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mailto:sam.melis@fimacs.eu
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ICB/compartiment/ISIN CONVENTUM/INCOME OPPORTUNITIES/LU1301508963/ 
 

Ondernemingsnummer RCSL B 70.125 
Adres 16, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 
  

Beheerder QUAESTOR VERMOGENSBEHEER NV 
(Beheermaatschappij : BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS 
opérant sous le nom commercial CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) 

  

Type mededeling Bijeenroeping voor de Gewone Algemene Vergadering (SICAV) 
Communicatiedatum 20 april 2023 
 

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV à l'Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra le 5 mai 2023 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant: 

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé 

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 

3. Affectation des résultats y inclus la rémunération des administrateurs 

4. Quitus aux Administrateurs  

5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé PricewaterhouseCoopers, Société 
Coopérative, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de 
l’exercice se clôturant le 31 décembre 2023 

6. Nominations statutaires: renouvellement du mandat de Fernand Grulms, Administrateur, de 
Florence Winfield Pilotaz, Administrateur, Fernand Reiners, Administrateur et Nico Thill, 
Administrateur jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de 
l’exercice se clôturant le 31 décembre 2023 

Nous vous informons qu'aucun quorum n'est requis pour l'assemblée générale et que les décisions 
seront prises à la majorité simple des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles 
attachées aux actions représentées à l'assemblée générale qui n'ont pas voté, qui se sont abstenues, ou 
qui ont remis des formulaires de vote par procuration vierges ou vides. Des procurations sont 
disponibles au siège social de la Société.  

Les actionnaires en nom qui souhaitent faire usage de leur droit de vote pour la présente assemblée 
générale ordinaire, sont priés de bien vouloir faire parvenir la procuration dûment complétée et signée 
par e-mail à domiciliation@conventumtps.lu et ensuite par courrier à BLI - Banque de Luxembourg 
Investments agissant sous le nom commercial Conventum Third Party Solutions, 16, boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg, ou au service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch (fax : +32 2 209 26 37) 
avant le 4 mai 2023. 



 
Le prospectus, les statuts, les derniers rapports périodiques en anglais ainsi que les documents 
d’information clé pour l’investisseur en français, sont disponibles gratuitement auprès du siège social de 
la Société ainsi que du service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch. 

Les valeurs nettes d’inventaire sont publiées sur www.beama.be, l’Echo, Le Tjid et FundInfo. 

Les documents d’informations clés pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision 
d’investir.  



 
 

ICB/compartiment 
/ISIN 

CONVENTUM/DYNAMIC OPPORTUNITIES/LU1301508021/ 
/LU1301508450/LU1301508708/LU1301508880 

Ondernemingsnummer RCSL B 70.125 
Adres 16, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 
  

Beheerder QUAESTOR VERMOGENSBEHEER NV 
(Beheermaatschappij : BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS 
opérant sous le nom commercial CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) 

  

Type mededeling Bijeenroeping voor de Gewone Algemene Vergadering (SICAV) 
Communicatiedatum 20 april 2023 
 

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV à l'Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra le 5 mai 2023 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant: 

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé 

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 

3. Affectation des résultats y inclus la rémunération des administrateurs 

4. Quitus aux Administrateurs  

5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé PricewaterhouseCoopers, Société 
Coopérative, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de 
l’exercice se clôturant le 31 décembre 2023 

6. Nominations statutaires: renouvellement du mandat de Fernand Grulms, Administrateur, de 
Florence Winfield Pilotaz, Administrateur, Fernand Reiners, Administrateur et Nico Thill, 
Administrateur jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de 
l’exercice se clôturant le 31 décembre 2023 

Nous vous informons qu'aucun quorum n'est requis pour l'assemblée générale et que les décisions 
seront prises à la majorité simple des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles 
attachées aux actions représentées à l'assemblée générale qui n'ont pas voté, qui se sont abstenues, ou 
qui ont remis des formulaires de vote par procuration vierges ou vides. Des procurations sont 
disponibles au siège social de la Société.  

Les actionnaires en nom qui souhaitent faire usage de leur droit de vote pour la présente assemblée 
générale ordinaire, sont priés de bien vouloir faire parvenir la procuration dûment complétée et signée 
par e-mail à domiciliation@conventumtps.lu et ensuite par courrier à BLI - Banque de Luxembourg 
Investments agissant sous le nom commercial Conventum Third Party Solutions, 16, boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg, ou au service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch (fax : +32 2 209 26 37) 
avant le 4 mai 2023. 



 
Le prospectus, les statuts, les derniers rapports périodiques en anglais ainsi que les documents 
d’information clé pour l’investisseur en français, sont disponibles gratuitement auprès du siège social de 
la Société ainsi que du service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch. 

Les valeurs nettes d’inventaire sont publiées sur www.beama.be, l’Echo, Le Tjid et FundInfo. 

Les documents d’informations clés pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision 
d’investir. 

 



 
 

ICB/compartiment/ISIN CONVENTUM/EQUITY OPPORTUNITIES/LU1813140529/ LU1813140958 / 
LU1813141337 

Ondernemingsnummer RCSL B 70.125 
Adres 16, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 
  

Beheerder QUAESTOR VERMOGENSBEHEER NV 
(Beheermaatschappij : BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS 
opérant sous le nom commercial CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) 

  

Type mededeling Bijeenroeping voor de Gewone Algemene Vergadering (SICAV) 
Communicatiedatum 20 april 2023 
 Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV à l'Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra le 5 mai 2023 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant: 

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé 

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 

3. Affectation des résultats y inclus la rémunération des administrateurs 

4. Quitus aux Administrateurs  

5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé PricewaterhouseCoopers, Société 
Coopérative, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de 
l’exercice se clôturant le 31 décembre 2023 

6. Nominations statutaires: renouvellement du mandat de Fernand Grulms, Administrateur, de 
Florence Winfield Pilotaz, Administrateur, Fernand Reiners, Administrateur et Nico Thill, 
Administrateur jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de 
l’exercice se clôturant le 31 décembre 2023 

Nous vous informons qu'aucun quorum n'est requis pour l'assemblée générale et que les décisions 
seront prises à la majorité simple des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles 
attachées aux actions représentées à l'assemblée générale qui n'ont pas voté, qui se sont abstenues, ou 
qui ont remis des formulaires de vote par procuration vierges ou vides. Des procurations sont 
disponibles au siège social de la Société.  

Les actionnaires en nom qui souhaitent faire usage de leur droit de vote pour la présente assemblée 
générale ordinaire, sont priés de bien vouloir faire parvenir la procuration dûment complétée et signée 
par e-mail à domiciliation@conventumtps.lu et ensuite par courrier à BLI - Banque de Luxembourg 
Investments agissant sous le nom commercial Conventum Third Party Solutions, 16, boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg, ou au service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch (fax : +32 2 209 26 37) 
avant le 4 mai 2023. 



 
Le prospectus, les statuts, les derniers rapports périodiques en anglais ainsi que les documents 
d’information clé pour l’investisseur en français, sont disponibles gratuitement auprès du siège social de 
la Société ainsi que du service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch. 

Les valeurs nettes d’inventaire sont publiées sur www.beama.be, l’Echo, Le Tjid et FundInfo. 

Les documents d’informations clés pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision 
d’investir. 

 



ICB/compartiment/ISIN ING (B) Fund 
Ondernemingsnummer 0552.910.688 
Adres Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel 

Beheerder ING Solutions Investment Management 

Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) 
Communicatiedatum 05/05/2023 

ING (B) FUND
Bevek naar Belgisch recht 
Categorie ICBE in effecten 

Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel 
Ondernemingsnummer: 0552.910.688

OPROEPINGSBERICHT 

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering van ING (B) Fund die gehouden zal worden 
op 22 mei 2023 om 14 uur op de zetel van de vennootschap, om er te beraadslagen en te beslissen over de onderstaande 
agenda: 

AGENDA 

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 28 februari 2023. 
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 28 februari 2023. 
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 28 februari 2023. 

Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk 
compartiment voor het boekjaar afgesloten op 28 februari 2023 goed”. 

4.     Bestemming van het resultaat. 
   Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering keurt, per compartiment, het voorstel van de raad van 
        bestuur   betreffende de bestemming van het resultaat van het per 28 februari 2023 afgesloten boekjaar goed”. 
5.   Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 28 februari 2023. 

Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering verleent kwijting, globaal en per compartiment, aan de bestuurders 
en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 28 februari 2023”. 

6.     Statutaire Benoeming 
Voorstel tot beslissing:“De vergadering beslist: 
- onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de wijziging goed te keuren van de vaste vertegenwoordiger 
van de commissaris, de naamloze vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Gateway 
Building, Aéroport National 1 J, 1930 Zaventem, voortaan Tom Renders in de plaats van Maurice Vrolix. Deze beslissing  
treedt in werking vanaf het boekjaar dat begint op 1 maart 2023; 
- onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, de hernieuwing van het mandaat van de commissaris Deloitte 
Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Gateway Building, Aéroport National 1 J, 1930 Zaventem, met als vaste 
vertegenwoordiger de heer Tom Renders. De vergadering bekrachtigt de vergoeding van de commissaris, die werd 
verhoogd van 3.850 euro (exclusief btw) naar 4.195 euro (exclusief BTW) per compartiment voor het boekjaar eindigend 
op 28 februari 2023, en stelt de vergoeding van de commissaris vast, die verhoogd werd van 4.195 euro (excl. btw) tot 
4.320 euro (excl. btw) per compartiment voor het boekjaar eindigend op 28 februari 2024 (conform de indexering). De 
vergoeding zal jaarlijks worden aangepast op basis van de evolutie van de consumentenprijsindex of zoals 
overeengekomen tussen de partijen. Het mandaat eindigt op de gewone algemene vergadering van 2026; 
- onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, de jaarlijkse vergoeding van de twee onafhankelijke bestuurders, 
Alexandre Deveen en Odilon De Groote, vast te stellen die werd verhoogd  van 5.000 euro (excl. btw) tot 7.000 euro (excl. 
btw) per jaar. Deze beslissing treedt in werking vanaf het boekjaar dat begint op 1 maart 2023.” 
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan RBC Investor Services Belgium, administratief agent van 

de BEVEK, voor de uitvoering van de verplichtingen inzake publicatie en registratie met betrekking tot deze besluiten. 

7.   Varia.

*** 

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de vergadering, worden verzocht de statutaire bepalingen na te leven.

Het prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van ING (B) Fund zijn 
kosteloos in het Frans en Nederlands verkrijgbaar op de zetel van de vennootschap, bij de financiële dienstverlener, 
namelijk ING België NV, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, en op de website www.ing-isim.lu. 

De raad van bestuur 



OPC/compartiment/ISIN    DPAM DBI-RDT B NV 
Ondernemingsnummer RPR Brussel - 0460.299.444
Adres Guimardstraat 18 - 1040 Brussel
Beheerder DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK)
Communicatiedatum 21 avril 2023

DPAM DBI-RDT B NV 
Openbare bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG

Guimardstraat 18 - 1040 Brussel
RPR Brussel - 0460.299.444

OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS VOOR EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders van de bevek DPAM DBI-RDT B NV (hierna de Bevek) worden uitgenodigd om een 
buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die op 9 mei 2023 om 16.00 uur zal worden gehouden op de 
zetel van de Bevek, Guimardstraat 18 te 1040 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agenda:
A. Voorstel tot statutaire wijzigingen
1. Voorstel tot wijziging van artikel 10 van de statuten met het oog op de bekrachtiging van het voorstel van de 

raad van bestuur van 31 maart 2023 om de definitie van de klasse “O” te wijzigen als volgt:

Huidige definitie Nieuwe definitie
distributieaandelen die zich van aandelen van klasse 
R onderscheiden doordat (i) ze voorbehouden 
zijn aan distributeurs waarmee DPAM een 
distributieovereenkomst heeft gesloten en die 
deze aandelen in het kader van een discretionair 
beheermandaat aan hun cliënten aanbieden; (ii) ze 
een andere beheerprovisie hebben en (iii) ze niet aan 
retrocessie op beheerprovisies onderworpen zijn.

distributieaandelen die zich van aandelen van klasse R 
onderscheiden doordat (i) ze voorbehouden zijn aan 
erkende financiële tussenpersonen die deze aandelen 
in het kader van een discretionair beheermandaat 
aan hun cliënten aanbieden; (ii) ze een andere 
beheerprovisie hebben en (iii) ze niet aan retrocessie 
op beheerprovisies onderworpen zijn.

B. Bevoegdheden
Voorstel om aan de raad van bestuur alle bevoegdheden te verlenen die nodig zijn voor de uitvoering van 
de beslissingen die volgens de agenda moeten worden genomen, en aan de instrumenterende notaris alle 
bevoegdheden die vereist zijn voor de coördinatie van de vennootschapsstatuten. 
Beleggers worden geïnformeerd dat de volledige ontwerptekst van de geactualiseerde statuten met deze wijziging 
gratis kan worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap.
Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of er zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden 
verzocht zich te houden aan de voorschriften zoals beschreven in artikel 22 van de statuten van de bevek. 
Effecten op naam of attesten uitgegeven door de erkende rekeninghouder en eventuele volmachten moeten 
uiterlijk drie werkdagen voor de dag van de vergadering worden ingediend bij de financiële dienstverlening of bij 
de beheervennootschap.
Het prospectus, de essentiële informatiedocumenten, de statuten en de laatste periodieke verslagen van de bevek 
kunnen gratis in het Frans en Nederlands worden verkregen bij de instellingen die de financiële dienstverlening 
verzekeren, of op de website www.dpamfunds.com.
Beheervennootschap: Degroof Petercam Asset Management NV: Guimardstraat 18, 1040 Brussel
Financiële dienstverlening: Bank Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel

De raad van bestuur
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KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS 

Voor het fonds en de voornoemde compartimenten worden op 5 juni 2023 (de 

"ingangsdatum") de volgende wijzigingen van kracht: 

 

Wijzigingen in het specifieke gedeelte van het verkoopprospectus en de 

SFDR-sjablonen: 

 

1. Aanpassing van het minimumpercentage aan duurzame beleggingen 

Om beleggers een duurzamer compartiment aan te bieden, wordt het SI-percentage van 
het compartiment DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) opgetrokken als volgt:  

Vóór de ingangsdatum Vanaf de ingangsdatum 
(…) Als onderdeel van de beleggingen van het compartiment in activa die 

voldoen aan de hierboven beschreven DWS-normen met betrekking tot 

ecologische, sociale en bestuurlijke kenmerken, zal de compartimentbeheerder 

ten minste 7,5% van het nettocompartimentvermogen beleggen in duurzame 

beleggingen overeenkomstig artikel 2 (17) SFDR. Deze duurzame beleggingen 

zullen bijdragen tot minstens één van de SDG's van de VN die verband houden 

met (onder meer) de volgende sociale en/of milieukenmerken: 

(…) 

 

(…) Als onderdeel van de beleggingen van het compartiment in activa die 

voldoen aan de hierboven beschreven DWS-normen met betrekking tot 

ecologische, sociale en bestuurlijke kenmerken, zal de compartimentbeheerder 

ten minste 10% van het nettocompartimentvermogen beleggen in duurzame 

beleggingen overeenkomstig artikel 2 (17) SFDR. Deze duurzame beleggingen 

zullen bijdragen tot minstens één van de SDG's van de VN die verband houden 

met (onder meer) de volgende sociale en/of milieukenmerken: 

(…) 

 

 

2. Voor de compartimenten DWS Invest CROCI Global Dividends, DWS Invest CROCI 
Sectors Plus, DWS Invest Euro-Gov Bonds, DWS Invest Global Agribusiness, DWS Invest 
Short Duration Income en DWS Invest Top Dividend 

Aangezien de vaststelling van een minimumaandeel aan activa met een duurzame 
beleggingsdoelstelling en de bijbehorende eis voor een bepaald minimumaandeel aan 
duurzame beleggingen met een sociale en milieufocus de noodzakelijke flexibiliteit in het 
actieve portefeuillebeheer beperkt, zullen de voornoemde compartimenten voortaan geen 
duurzame beleggingen meer promoten. Zo wordt gewaarborgd dat de 
beleggingsdoelstelling van de compartimenten zo goed mogelijk wordt bereikt in het belang 
van de beleggers. Het gedeelte waarin de ESG-strategie binnen het beleggingsbeleid van 
de voornoemde compartimenten wordt beschreven, wordt daarom bijgewerkt als volgt: 

 

 

Vóór de ingangsdatum Vanaf de ingangsdatum 
(…) Dit compartiment promoot sociale en milieukenmerken en 

rapporteert als product in overeenstemming met artikel 8(1) van 

Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over 

(…) Dit compartiment promoot sociale en milieukenmerken en 

rapporteert als product in overeenstemming met artikel 8(1) van 

Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over 



 

 

duurzaamheid in de financiële dienstensector ("SFDR"). Hoewel het 

compartiment geen duurzame beleggingsdoelstelling nastreeft, belegt 

het een minimumpercentage van zijn vermogen in duurzame 

beleggingen als bedoeld in artikel 2 (17) SFDR. (…) 
 
 
Aanvullende liquide middelen worden niet beoordeeld aan de hand van 
de ESG-beoordelingsmethode. 
 

Als onderdeel van de beleggingen van het compartiment in activa die 

voldoen aan de hierboven beschreven DWS-normen met betrekking tot 

ecologische, sociale en bestuurlijke kenmerken, zal de 

compartimentbeheerder ten minste xx1% van het 

nettocompartimentvermogen beleggen in duurzame beleggingen 

overeenkomstig artikel 2 (17) SFDR. Deze duurzame beleggingen 

zullen bijdragen tot minstens één van de SDG's van de VN die verband 

houden met (onder meer) de volgende sociale en/of milieukenmerken: 

 

– Doel 1: Geen armoede 

– Doel 2: Geen honger 

– Doel 3: Goede gezondheid en welzijn 

– Doel 4: Kwaliteitsonderwijs 

– Doel 5: Gendergelijkheid 

– Doel 6: Schoon water en sanitair 

– Doel 7: Betaalbare en schone energie 

– Doel 10: Ongelijkheid verminderen 

– Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen 

– Doel 12: Verantwoorde consumptie & productie 

– Doel 13: Klimaatactie 

– Doel 14: Leven onder water 

– Doel 15: Leven op het land 

 

De omvang van de bijdragen aan specifieke SDG's van de VN zal 

wisselen naargelang de daadwerkelijke beleggingen in de portefeuille. 

 

DWS meet de bijdrage aan de SDG's van de VN af aan zijn 

duurzaamheidsbeoordeling, waarmee het potentiële beleggingen 

beoordeelt op diverse criteria om te concluderen of een economische 

activiteit al dan niet als duurzaam mag worden beschouwd. Aan de 

hand van deze beoordeling evalueert de compartimentbeheerder (1) of 

een economische activiteit bijdraagt tot een of meer SDG’s van de VN, 

(2) of de een of meer economische activiteiten van dat bedrijf 

significante schade toebrengen aan een of meer van deze 

doelstellingen (DNSH-beoordeling (Do No Significant Harm)) en (3) of 

het bedrijf zelf in overeenstemming is met de voorzorgsbeoordeling van 

DWS. 

 

Bij de duurzaamheidsbeoordeling wordt aan de hand van gegevens van 

diverse gegevensverstrekkers, openbare bronnen en bedrijfsinterne 

beoordelingen (op basis van een welbepaalde beoordelings- en 

classificatiemethode) bepaald of een activiteit duurzaam is. Activiteiten 

die positief bijdragen tot de SDG's van de VN worden gemeten in 

termen van omzet, capex (kapitaaluitgaven) en/of opex (operationele 

uitgaven). Indien er een positieve bijdrage wordt vastgesteld, wordt de 

activiteit als duurzaam beschouwd als het bedrijf de DNSH-beoordeling 

doorstaat en aan de voorzorgsbeoordeling van DWS voldoet.  

 

Bij gebrek aan betrouwbare gegevens verbindt het compartiment zich 

momenteel niet tot het beleggen van een minimumpercentage aan 

duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die is afgestemd op 

de EU-taxonomie. Daarom bedraagt het minimumpercentage aan 

ecologisch duurzame beleggingen die zijn afgestemd op de 

taxonomieverordening 0% van het nettocompartimentvermogen. 

Mogelijk zijn de onderliggende economische activiteiten van de 

beleggingen deels wel afgestemd op de EU-taxonomieverordening. (…) 
 

duurzaamheid in de financiële dienstensector ("SFDR"). Hoewel het 

compartiment geen duurzame beleggingsdoelstelling nastreeft, belegt 

het een minimumpercentage van zijn vermogen in duurzame 

beleggingen als bedoeld in artikel 2 (17) SFDR. (…) 

 
 
Aanvullende liquide middelen worden niet beoordeeld aan de hand van 
de ESG-beoordelingsmethode. 
 

Als onderdeel van de beleggingen van het compartiment in activa die 

voldoen aan de hierboven beschreven DWS-normen met Het 

compartimentvermogen ecologische, sociale en bestuurlijke 

kenmerken, zal de compartimentbeheerder ten minste 15% van het 

nettocompartimentvermogen beleggen in duurzame beleggingen 

overeenkomstig artikel 2 (17) SFDR. Deze duurzame beleggingen 

zullen bijdragen tot minstens één van de SDG's van de VN die verband 

houden met (onder meer) de volgende sociale en/of milieukenmerken: 

 

– Doel 1: Geen armoede 

– Doel 2: Geen honger 

– Doel 3: Goede gezondheid en welzijn 

– Doel 4: Kwaliteitsonderwijs 

– Doel 5: Gendergelijkheid 

– Doel 6: Schoon water en sanitair 

– Doel 7: Betaalbare en schone energie 

– Doel 10: Ongelijkheid verminderen 

– Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen 

– Doel 12: Verantwoorde consumptie & productie 

– Doel 13: Klimaatactie 

– Doel 14: Leven onder water 

– Doel 15: Leven op het land 

 

De omvang van de bijdragen aan specifieke SDG's van de VN zal 

wisselen naargelang de daadwerkelijke beleggingen in de portefeuille. 

 

DWS meet de bijdrage aan de SDG's van de VN af aan zijn 

duurzaamheidsbeoordeling, waarmee het potentiële beleggingen 

beoordeelt op diverse criteria om te concluderen of een economische 

activiteit al dan niet als duurzaam mag worden beschouwd. Aan de 

hand van deze beoordeling evalueert de compartimentbeheerder (1) of 

een economische activiteit bijdraagt tot een of meer SDG’s van de VN, 

(2) of de een of meer economische activiteiten van dat bedrijf 

significante schade toebrengen aan een of meer van deze 

doelstellingen (DNSH-beoordeling (Do No Significant Harm)) en (3) of 

het bedrijf zelf in overeenstemming is met de voorzorgsbeoordeling van 

DWS. 

 

Bij de duurzaamheidsbeoordeling wordt aan de hand van gegevens van 

diverse gegevensverstrekkers, openbare bronnen en bedrijfsinterne 

beoordelingen (op basis van een welbepaalde beoordelings- en 

classificatiemethode) bepaald of een activiteit duurzaam is. Activiteiten 

die positief bijdragen tot de SDG's van de VN worden gemeten in 

termen van omzet, capex (kapitaaluitgaven) en/of opex (operationele 

uitgaven). Indien er een positieve bijdrage wordt vastgesteld, wordt de 

activiteit als duurzaam beschouwd als het bedrijf de DNSH-beoordeling 

doorstaat en aan de voorzorgsbeoordeling van DWS voldoet.  

 

Bij gebrek aan betrouwbare gegevens verbindt het compartiment zich 

momenteel niet tot het beleggen van een minimumpercentage aan 

duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die is afgestemd op 

de EU-taxonomie. Daarom bedraagt het minimumpercentage aan 

ecologisch duurzame beleggingen die zijn afgestemd op de 

taxonomieverordening 0% van het nettocompartimentvermogen. 

Mogelijk zijn de onderliggende economische activiteiten van de 

beleggingen deels wel afgestemd op de EU-taxonomieverordening. (…) 
 

 

 
1  "xx" betekent in het geval van het compartiment DWS Invest Top Dividend: 15%, voor alle andere 

compartimenten 1% 



 

 

 

3. Voor de compartiment DWS Invest ESG Climate Tech 
 

De voornoemde compartimenten promoten momenteel duurzame beleggingen met een 
sociale en milieufocus. Omdat het minimumpercentage aan sociaal duurzame beleggingen 
voor de compartimenten op een erg laag niveau is vastgelegd en dit de noodzakelijke 
flexibiliteit in het actieve portefeuillebeheer beperkt, wordt het gedeelte over de ESG-
strategie binnen het beleggingsbeleid bijgewerkt als volgt: 

Vóór de ingangsdatum Vanaf de ingangsdatum 
(…) Als onderdeel van de beleggingen van het compartiment in activa 

die voldoen aan de hierboven beschreven DWS-normen met betrekking 

tot ecologische, sociale en bestuurlijke kenmerken, zal de 

compartimentbeheerder ten minste xxx2% van het 

nettocompartimentvermogen beleggen in duurzame beleggingen 

overeenkomstig artikel 2 (17) SFDR. Deze duurzame beleggingen 

zullen bijdragen tot minstens één van de SDG's van de VN die verband 

houden met (onder meer) de volgende sociale en/of milieukenmerken: 

 

 Doel 1: Geen armoede 

 Doel 2: Geen honger 

 Doel 3: Goede gezondheid en welzijn 

 Doel 4: Kwaliteitsonderwijs 

 Doel 5: Gendergelijkheid 

 Doel 6: Schoon water en sanitair 

 Doel 7: Betaalbare en schone energie 

 Doel 10: Ongelijkheid verminderen 

 Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen 

 Doel 12: Verantwoorde consumptie & productie 

 Doel 13: Klimaatactie 

 Doel 14: Leven onder water 

 Doel 15: Leven op het land 

 

De omvang van de bijdragen aan specifieke SDG's van de VN zal 

wisselen naargelang de daadwerkelijke beleggingen in de portefeuille. 

 

DWS meet de bijdrage aan de SDG's van de VN af aan zijn 

duurzaamheidsbeoordeling, waarmee het potentiële beleggingen 

beoordeelt op diverse criteria om te concluderen of een economische 

activiteit al dan niet als duurzaam mag worden beschouwd. Aan de 

hand van deze beoordeling evalueert de compartimentbeheerder (1) of 

een economische activiteit bijdraagt tot een of meer SDG’s van de VN, 

(2) of de een of meer economische activiteiten van dat bedrijf 

significante schade toebrengen aan een of meer van deze 

doelstellingen (DNSH-beoordeling (Do No Significant Harm)) en (3) of 

het bedrijf zelf in overeenstemming is met de voorzorgsbeoordeling van 

DWS. 

 

Bij de duurzaamheidsbeoordeling wordt aan de hand van gegevens van 

diverse gegevensverstrekkers, openbare bronnen en bedrijfsinterne 

beoordelingen (op basis van een welbepaalde beoordelings- en 

classificatiemethode) bepaald of een activiteit duurzaam is. Activiteiten 

die positief bijdragen tot de SDG's van de VN worden gemeten in 

termen van omzet, capex (kapitaaluitgaven) en/of opex (operationele 

uitgaven). Indien er een positieve bijdrage wordt vastgesteld, wordt de 

activiteit als duurzaam beschouwd als het bedrijf de DNSH-beoordeling 

doorstaat en aan de voorzorgsbeoordeling van DWS voldoet. (…) 

 

(…) Als onderdeel van de beleggingen van het compartiment in activa 

die voldoen aan de hierboven beschreven DWS-normen met betrekking 

tot ecologische, sociale en bestuurlijke kenmerken, zal de 

compartimentbeheerder ten minste xxx2% het 

nettocompartimentvermogen beleggen in ecologisch duurzame 

beleggingen overeenkomstig artikel 2 (17) SFDR. Deze duurzame 

beleggingen zullen bijdragen tot minstens één van de SDG's van de VN 

die verband houden met (onder meer) de volgende sociale en/of 

milieukenmerken: 

 

 Doel 1: Geen armoede 

 Doel 2: Geen honger 

 Doel 3: Goede gezondheid en welzijn 

 Doel 4: Kwaliteitsonderwijs 

 Doel 5: Gendergelijkheid 

 Doel 6: Schoon water en sanitair 

 Doel 7: Betaalbare en schone energie 

 Doel 10: Ongelijkheid verminderen 

 Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen 

 Doel 12: Verantwoorde consumptie & productie 

 Doel 13: Klimaatactie 

 Doel 14: Leven onder water 

 Doel 15: Leven op het land 

 

De omvang van de bijdragen aan specifieke SDG's van de VN zal 

wisselen naargelang de daadwerkelijke beleggingen in de portefeuille. 

 

DWS meet de bijdrage aan de SDG's van de VN af aan zijn 

duurzaamheidsbeoordeling, waarmee het potentiële beleggingen 

beoordeelt op diverse criteria om te concluderen of een economische 

activiteit al dan niet als ecologisch duurzaam mag worden beschouwd. 

Aan de hand van deze beoordeling evalueert de 

compartimentbeheerder (1) of een economische activiteit bijdraagt tot 

een of meer SDG’s van de VN, (2) of de een of meer economische 

activiteiten van dat bedrijf significante schade toebrengen aan een of 

meer van deze doelstellingen (DNSH-beoordeling (Do No Significant 

Harm)) en (3) of het bedrijf zelf in overeenstemming is met de 

voorzorgsbeoordeling van DWS. 

 

Bij de duurzaamheidsbeoordeling wordt aan de hand van gegevens van 

diverse gegevensverstrekkers, openbare bronnen en bedrijfsinterne 

beoordelingen (op basis van een welbepaalde beoordelings- en 

classificatiemethode) bepaald of een activiteit ecologisch duurzaam is. 

Activiteiten die positief bijdragen tot de SDG's van de VN worden 

gemeten in termen van omzet, capex (kapitaaluitgaven) en/of opex 

(operationele uitgaven). Indien er een positieve bijdrage wordt 

vastgesteld, wordt de activiteit als ecologisch duurzaam beschouwd 

als het bedrijf de DNSH-beoordeling doorstaat en aan de 

voorzorgsbeoordeling van DWS voldoet. (…) 

 

Het compartiment DWS Invest ESG Women for Women promoot momenteel duurzame 
beleggingen met een sociale en milieufocus. Omdat het minimumpercentage aan 
ecologisch duurzame beleggingen voor de compartimenten is vastgelegd op een erg laag 

 
2 "xxx" betekent in het geval van het compartiment DWS Invest ESG Climate Tech: 25%. 



 

 

niveau en dit de noodzakelijke flexibiliteit in het actieve portefeuillebeheer beperkt, wordt 
het gedeelte over de ESG-strategie binnen het beleggingsbeleid bijgewerkt als volgt: 

Vóór de ingangsdatum Vanaf de ingangsdatum 
(…) Als onderdeel van de beleggingen van het compartiment in activa 

die voldoen aan de hierboven beschreven DWS-normen met betrekking 

tot ecologische, sociale en bestuurlijke kenmerken, zal de 

compartimentbeheerder ten minste 15% van het 

nettocompartimentvermogen beleggen in duurzame beleggingen 

overeenkomstig artikel 2 (17) SFDR. Deze duurzame beleggingen 

zullen bijdragen tot minstens één van de SDG's van de VN die verband 

houden met (onder meer) de volgende sociale en/of milieukenmerken: 

 

 Doel 1: Geen armoede 

 Doel 2: Geen honger 

 Doel 3: Goede gezondheid en welzijn 

 Doel 4: Kwaliteitsonderwijs 

 Doel 5: Gendergelijkheid 

 Doel 6: Schoon water en sanitair 

 Doel 7: Betaalbare en schone energie 

 Doel 10: Ongelijkheid verminderen 

 Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen 

 Doel 12: Verantwoorde consumptie & productie 

 Doel 13: Klimaatactie 

 Doel 14: Leven onder water 

 Doel 15: Leven op het land 

 

De omvang van de bijdragen aan specifieke SDG's van de VN zal 

wisselen naargelang de daadwerkelijke beleggingen in de portefeuille. 

 

DWS meet de bijdrage aan de SDG's van de VN af aan zijn 

duurzaamheidsbeoordeling, waarmee het potentiële beleggingen 

beoordeelt op diverse criteria om te concluderen of een economische 

activiteit al dan niet als duurzaam mag worden beschouwd. Aan de 

hand van deze beoordeling evalueert de compartimentbeheerder (1) of 

een economische activiteit bijdraagt tot een of meer SDG’s van de VN, 

(2) of de een of meer economische activiteiten van dat bedrijf 

significante schade toebrengen aan een of meer van deze 

doelstellingen (DNSH-beoordeling (Do No Significant Harm)) en (3) of 

het bedrijf zelf in overeenstemming is met de voorzorgsbeoordeling van 

DWS. 

 

Bij de duurzaamheidsbeoordeling wordt aan de hand van gegevens van 

diverse gegevensverstrekkers, openbare bronnen en bedrijfsinterne 

beoordelingen (op basis van een welbepaalde beoordelings- en 

classificatiemethode) bepaald of een activiteit duurzaam is. Activiteiten 

die positief bijdragen tot de SDG's van de VN worden gemeten in 

termen van omzet, capex (kapitaaluitgaven) en/of opex (operationele 

uitgaven). Indien er een positieve bijdrage wordt vastgesteld, wordt de 

activiteit als duurzaam beschouwd als het bedrijf de DNSH-beoordeling 

doorstaat en aan de voorzorgsbeoordeling van DWS voldoet. (…) 

(…) Als onderdeel van de beleggingen van het compartiment in activa 

die voldoen aan de hierboven beschreven DWS-normen met betrekking 

tot ecologische, sociale en bestuurlijke kenmerken, zal de 

compartimentbeheerder ten minste 15% van het 

nettocompartimentvermogen beleggen in sociaal duurzame 

beleggingen overeenkomstig artikel 2 (17) SFDR. Deze duurzame 

beleggingen zullen bijdragen tot minstens één van de SDG's van de VN 

die verband houden met (onder meer) de volgende sociale en/of 

milieukenmerken: 

 

 Doel 1: Geen armoede 

 Doel 2: Geen honger 

 Doel 3: Goede gezondheid en welzijn 

 Doel 4: Kwaliteitsonderwijs 

 Doel 5: Gendergelijkheid 

 Doel 6: Schoon water en sanitair 

 Doel 7: Betaalbare en schone energie 

 Doel 10: Ongelijkheid verminderen 

 Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen 

 Doel 12: Verantwoorde consumptie & productie 

 Doel 13: Klimaatactie 

 Doel 14: Leven onder water 

 Doel 15: Leven op het land 

 

De omvang van de bijdragen aan specifieke SDG's van de VN zal 

wisselen naargelang de daadwerkelijke beleggingen in de portefeuille. 

 

DWS meet de bijdrage aan de SDG's van de VN af aan zijn 

duurzaamheidsbeoordeling, waarmee het potentiële beleggingen 

beoordeelt op diverse criteria om te concluderen of een economische 

activiteit al dan niet als sociaal duurzaam mag worden beschouwd. 

Aan de hand van deze beoordeling evalueert de 

compartimentbeheerder (1) of een economische activiteit bijdraagt tot 

een of meer SDG’s van de VN, (2) of de een of meer economische 

activiteiten van dat bedrijf significante schade toebrengen aan een of 

meer van deze doelstellingen (DNSH-beoordeling (Do No Significant 

Harm)) en (3) of het bedrijf zelf in overeenstemming is met de 

voorzorgsbeoordeling van DWS. 

 

Bij de duurzaamheidsbeoordeling wordt aan de hand van gegevens van 

diverse gegevensverstrekkers, openbare bronnen en bedrijfsinterne 

beoordelingen (op basis van een welbepaalde beoordelings- en 

classificatiemethode) bepaald of een activiteit sociaal duurzaam is. 

Activiteiten die positief bijdragen tot de SDG's van de VN worden 

gemeten in termen van omzet, capex (kapitaaluitgaven) en/of opex 

(operationele uitgaven). Indien er een positieve bijdrage wordt 

vastgesteld, wordt de activiteit als sociaal duurzaam beschouwd als het 

bedrijf de DNSH-beoordeling doorstaat en aan de voorzorgsbeoordeling 

van DWS voldoet. (…) 

 

Bijkomende kennisgeving: 

Aandeelhouders wordt aangeraden het vanaf de ingangsdatum beschikbare, bijgewerkte 
verkoopprospectus en de een of meer relevante Essentiële 
beleggersinformatiedocumenten op te vragen. Het bijgewerkte verkoopprospectus, het 
Essentiële beleggersinformatiedocument, de halfjaar- en jaarverslagen en ander 
verkoopmateriaal zijn verkrijgbaar bij de Beheermaatschappij en, waar van toepassing, de 
in het verkoopprospectus genoemde aangestelde betaalkantoren. Deze documenten zijn 
ook beschikbaar op www.dws.com. 

In België, het telkens geldend verkoopprospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) 
(NL/FR), de halfjaar- en jaarverslagen en andere verkoopdocumenten zijn kosteloos 

http://www.dws.com/


 

 

verkrijgbaar in het Engels, bij de financiële dienst in België: Deutsche Bank AG bijkantoor 
van Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel. 

Aandeelhouders die de hierin vermelde wijzigingen niet aanvaarden, mogen hun aandelen 

binnen één maand na deze bekendmaking kosteloos (behalve eventuele taksen) verkopen 

in de kantoor van de Beheermaatschappij en, waar van toepassing, in de in het 

verkoopprospectus genoemde betaalkantoren (in België: Deutsche Bank AG bijkantoor 

van Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel). 

 

Luxemburg, mei 2023 

DWS Invest, SICAV 
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ICB/compartiment/ISIN     DPAM B NV
Ondernemingsnummer RPR Brussel - Btw BE0444.265.542
Adres Guimardstraat 18 - 1040 Brussel
Beheerder DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

Type mededeling	 Bekendmaking	m.b.t.	oprichting	en	wijzigingen
Communicatiedatum 10 mai 2023

DPAM B NV
Openbare bevek naar Belgisch recht

die	voldoet	aan	de	voorwaarden	van	de	Richtlijn	2009/65/EG
Guimardstraat 18 - 1040 Brussel

RPR Brussel - Btw BE0444.265.542

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De	Raad	van	Bestuur	informeert	de	aandeelhouders	dat	er	wijzigingen	en	verduidelijkingen	worden	aangebracht	
in het prospectus van de bevek DPAM B. 

1.	 Voor	 het	 compartiment	 DPAM B Equities DRAGONS Sustainable	 zijn	 er	 wijzigingen	 aangebracht	 in	 het	
beleggingsbeleid	van	het	compartiment:

Huidige doelstelling Nieuwe doelstelling
De	 doelstelling	 van	 dit	 compartiment	 is	 om	
beleggers een blootstelling te bieden aan  
aandelen	 en/of	 effecten	 die	 zijn	 gelijkgesteld	 met	
aandelen,	die	zijn	uitgegeven	door	vennootschappen	
waarvan	 de	 zetel	 is	 gevestigd	 in	 de	 regio	 
Azië-Pacific	 (1),	 en	 aan	 elk	 effect	 dat	 toegang	 
biedt	 tot	 het	 kapitaal	 van	 deze	 vennootschappen,	
die worden geselecteerd op basis van de  
naleving van ecologische, sociale en bestuurs - 
criteria (ESG). 

Door middel van een strenge ESG-methodologie en 
strikte	uitsluitingen	waakt	het	compartiment	erover	
dat de andere ecologische en sociale doelstellingen 
niet	worden	 ondermijnd	 en	 dat	 de	 vereiste	 goede	
governancepraktijken	gewaarborgd	blijven.

Dit	compartiment	wordt	actief	beheerd,	wat	betekent	
dat	de	portefeuillebeheerder	er	niet	naar	streeft	om	
de	prestatie	van	een	benchmark	na	te	bootsen.

Er	 is	aan	het	compartiment	of	aan	zijn	deelnemers	
geen enkele formele waarborg verleend.
(1)	 Azië-Pacific	of	APAC	is	het	deel	van	de	wereld	in	

of	 in	 de	 buurt	 van	 de	 westelijke	 Stille	 Oceaan.	 
Azië-Pacific	omvat	Oost-Azië,	Zuid-Azië,	Zuidoost-
Azië	en	Oceanië.

De	doelstelling	van	dit	compartiment	is	om	beleggers	
een	 blootstelling	 te	 bieden	 aan	 aandelen	 en/of	
effecten	die	zijn	gelijkgesteld	met	aandelen,	die	zijn	
uitgegeven	door	vennootschappen	waarvan	de	zetel	
is	gevestigd	in	de	regio	Azië-Pacific	of	die	het	grootste	
deel	van	hun	economische	activiteiten	uitvoeren	in	
de	regio	Azië-Pacific	(1),	en	aan	elk	effect	dat	toegang	
biedt	 tot	 het	 kapitaal	 van	 deze	 vennootschappen,	
die worden geselecteerd op basis van de naleving 
van ecologische, sociale en bestuurscriteria (ESG). 

Door middel van een strenge ESG-methodologie en 
strikte	uitsluitingen	waakt	het	compartiment	erover	
dat de andere ecologische en sociale doelstellingen 
niet	worden	 ondermijnd	 en	 dat	 de	 vereiste	 goede	
governancepraktijken	gewaarborgd	blijven.

Dit	compartiment	wordt	actief	beheerd,	wat	betekent	
dat	de	portefeuillebeheerder	er	niet	naar	streeft	om	
de	prestatie	van	een	benchmark	na	te	bootsen.

Er	 is	aan	het	compartiment	of	aan	zijn	deelnemers	
geen enkele formele waarborg verleend.
(1)	 Azië-Pacific	of	APAC	is	het	deel	van	de	wereld	in	

of	 in	 de	 buurt	 van	 de	 westelijke	 Stille	 Oceaan.	 
Azië-Pacific	omvat	Oost-Azië,	Zuid-Azië,	Zuidoost-
Azië	en	Oceanië.

Deze	wijzigingen	treden	in	werking	op	15	mei	2023.



2.	 Voor	het	compartiment	DPAM B Equities US ESG Leaders Index	zijn	er	wijzigingen	aangebracht:	

- in het deel ‘Ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG) – Transparantie over duurzaamheid’ van 
het	prospectus	op	het	vlak	van	de	 selectiemethodologie	van	de	ESG-beleggingen	om	alleen	MSCI-ESG	
Research	te	gebruiken	voor	de	screening	‘Global	Standards/UN	Global	Compact’	en	de	blootstelling	van	
de	portefeuille	aan	zeer	ernstige	ESG-controverses.	

	 Dezelfde	wijzigingen	zijn	aangebracht	in	de	bijlage	over	de	Precontractuele	informatie	(SFDR-bijlage)	in	het	
deel ‘Wat zijn de bindende elementen van de beleggingsstrategie die voor de selectie van de beleggingen 
worden gebruikt om elk van de door dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken te 
verwezenlijken?’. 

	 Deze	wijzigingen	treden	in	werking	op	15	mei	2023.

- in het deel ‘Wijze waarop op de aandelen kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden 
teruggekocht, regels voor compartimentwijziging’’	wordt	het	tijdstip	voor	de	indiening	van	de	aanvragen	
tot	 inschrijving	of	terugbetaling	van	aandelen	of	tot	compartimentwijziging	(cut-off time)	gewijzigd	van	
13.30 uur naar 15.00 uur. 
Deze	wijzigingen	treden	in	werking	op	15	mei	2023.	

3.	 In	 bepaalde	 compartimenten	 die	 ecologische	 en	 sociale	 kenmerken	 promoten	 in	 de	 zin	 van	 artikel	
8	 van	 de	 SFDR-verordening	 2019/2088	 en	 die	 (gedeeltelijk)	 beleggen	 in	 duurzame	 beleggingen,	 zijn	
bepaalde	 duurzaamheidsfactoren	 in	 het	 Prospectus	 geherformuleerd	 in	 het	 deel	 ‘Ecologische, sociale en 
governanceaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid’, onderdeel ‘Beleggingsstrategie’, en in de 
bijlagen	over	de	Precontractuele	informatie	(SFDR-bijlage)	in	het	deel	‘Met welke duurzaamheidsindicatoren 
wordt de verwezenlijking van elk van de door dit financiële product gepromote ecologische of sociale 
kenmerken gemeten?’ 
Deze	wijzigingen	treden	in	werking	op	15	mei	2023.

***
Beleggers worden geïnformeerd dat de volledige ontwerptekst van het nieuwe geactualiseerde prospectus met 
deze	wijzigingen	gratis	kan	worden	verkregen	op	de	maatschappelijke	zetel	van	de	beheermaatschappij.
De	aandeelhouders	van	het	compartiment	DPAM	B	Equities	DRAGONS	Sustainable	kunnen,	indien	zij	dit	wensen,	
gedurende	 één	 maand	 vanaf	 de	 publicatie	 van	 dit	 bericht	 (10	 mei	 2023)	 kosteloos	 uitstappen,	 eventuele	
belastingen	niet	inbegrepen.
Het	prospectus,	 het	 essentiële-informatiedocument	 en	de	 laatste	periodieke	 verslagen	 van	de	bevek	 kunnen	
gratis	in	het	Frans,	Nederlands	en	Engels	worden	verkregen	bij	de	beheermaatschappij,	de	instellingen	die	de	
financiële	dienstverlening	verzekeren,	of	op	de	website	www.dpamfunds.com.
Beheermaatschappij:	Degroof	Petercam	Asset	Management	NV,	Guimardstraat	18,	1040	Brussel.	
Financiële	dienstverlening	in	België:	Bank	Degroof	Petercam	NV,	Nijverheidsstraat	44,	1040	Brussel

De raad van bestuur
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ICB/compartiment/ISIN BNPPF S-FUND 
Ondernemingsnummer 0725.906.725 
Adres Warandeberg 3 - 1000 Brussel 
  

Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch 
  

Type medeling Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment 
Communicatiedatum 05 mei 2023 

 

BNPPF S-FUND 
NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht - 

Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG 
Warandeberg 3 - 1000 Brussel 

RPR 0725.906.725 
Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 
VAN HET COMPARTIMENT ‘EQUITY USA’ 

De aandeelhouders van de Bevek BNPPF S-FUND worden op de hoogte gebracht van de beslissing van 
de Raad van Bestuur van de Bevek tot wijziging van het beleggingsbeleid van de compartiment EQUITY 
USA als volgt: 

Definitie van de beleggingsstrategie van het compartiment EQUITY USA door integratie van de 
volgende informatie: 

‘Het beheer van het fonds is actief in die zin dat het gebaseerd is op een beleggings-
proces dat gericht is op het actief selecteren van aandelen op basis van hun ESG-
criteria, aanwezig binnen de MSCI USA (USD) NR-index, beschouwd als het beleggings-
universum. Zo wordt minimaal 20% van het aantal emittenten uitgesloten van de MSCI 
USA (USD) NR-index. De weging van de overige effecten is erop gericht de blootstelling 
van de MSCI USA (USD) NR-index zo goed mogelijk te benaderen. Het doel is om de 
tracking error in absolute waarde tussen de verandering in de intrinsieke waarde van 
het fonds en de MSCI USA (USD) NR-index te minimaliseren. Als gevolg hiervan kan het 
rendement van het fonds dicht bij dat van de index liggen. De MSCI USA (USD) NR-index 
wordt gebruikt om het beleggingsuniversum te definiëren en voor prestatie-
vergelijkingen. Het is niet geschikt voor milieu- en sociale kenmerken.’ 

Het prospectus ‘Juni 2023’ wordt in die zin aangepast. 

Er wordt aan herinnerd dat aandeelhouders kosteloos kunnen uitstappen. 

U kunt het prospectus, het document met de Essentiële informatie, het halfjaarlijks rapport en 
jaarrapport van de bevek BNPPF S-FUND gratis verkrijgen, in het Nederlands en het Frans op de 
website www.bnpparibas-am.be of bij de financiële dienst op het volgende adres: BNP Paribas Fortis 
N.V, Warandeberg 3 – 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be. 

De Raad van Bestuur 

 

http://www.bnpparibas-am.be/
http://www.bnpparibasfortis.be/


 

ICB/compartiment/ISIN Leleux Invest 
Ondernemingsnummer 0829.023.267 
Adres Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel 
  

Beheerder Leleux Fund Management & Partners sa 
  

Type mededeling Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment 
Communicatiedatum 16/05/2023 

 

LELEUX INVEST 

 

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht 

Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/CE 

Naamloze vennootschap 

Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel 

RPM Brussel: 0829.023.267 

(hierna de “Bevek”) 

 

Brussel, 16 mei 2023 

 

INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS 

 

De Raad van Bestuur stelt de aandeelhouders van de Vennootschap in kennis van de volgende wijziging:  

- Wijziging van het beleggingsbeleid van het compartiment Equities World FOF. 

De Raad van Bestuur heeft besloten het beleggingsbeleid van het compartiment Equities World FOF te 
wijzigen. Het compartiment, dat momenteel onder het toepassingsgebied van artikel 6 van de 
Verordening (EU) 2019/2088) van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende 
informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector  ("SFDR-verordening") valt, zal 
na de bijwerking van het prospectus onder het toepassingsgebied van artikel 8 van de SFDR-verordening 
vallen.  

 

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijziging hebben de mogelijkheid om gedurende één 
maand vanaf de datum van dit bericht zonder kosten (behalve eventuele belasting(en)) de terugkoop 
van hun aandelen aan te vragen. 

Het jaarverslag, het prospectus en de PRIIPS KIDs zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Frans en in het 
Nederlands, op de zetel van de Bevek en bij CACEIS Bank, Belgium Branch dewelke instaat voor de 
financiële dienstverlening (Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel). Deze documenten kunnen ook 
geraadpleegd worden op de volgende website: http://www.leleuxinvest.be.  

Tenslotte infomeren wij u dat de netto-inventariswaarden gepubliceerd worden in de volgende nationale 
dagbladen: “L’Echo” en “De Tijd” alsook op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers 
(www.beama.be) en op de website http://www.leleuxinvest.be.  



 

De Raad van Bestuur 



ICB/compartiment/ISIN   BNP PARIBAS FUNDS
Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363
Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

Type mededeling	 Berichten	m.b.t.	ontbinding	ICB	of	compartiment
Communicatiedatum 17 mei 2023

BNP Paribas Funds
Luxemburgse SICAV – Categorie ICBE

Maatschappelijke zetel: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363

Btw-nummer LU22943885
(de “Vennootschap”)

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT  
BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT BOND

VEREFFENING VAN HET COMPARTIMENT

Categorie ISIN‑code
Classic-CAP LU1956134511
Classic-DIS LU1956134602

Privilege-CAP LU1956134867
Privilege-DIS LU1956134941

Luxemburg, 17 mei 2023
Geachte aandeelhouder,
De	Raad	is	door	de	belangrijkste	aandeelhouder	van	het	compartiment	op	de	hoogte	gebracht	van	zijn	beslissing	
om	zijn	participaties	in	het	compartiment	terug	te	laten	kopen.	Als	gevolg	van	deze	terugkoop	zullen	de	beheerde	
activa	van	het	compartiment	aanzienlijk	afnemen,	derhalve	heeft	de	Raad	besloten	dat	het	in	het	belang	van	de	
aandeelhouders	is	om	het	compartiment	in	overeenstemming	met	de	bepalingen	van	Artikel	34	van	de	statuten	
van	de	Vennootschap	in	liquidatie	te	stellen	met	ingang	van	23	mei	2023	(NIW-datum)	(de	“Vereffeningsdatum”).	
De	vereffeningswaarde	zal	door	het	administratiekantoor	van	de	Vennootschap	worden	berekend	en	vervolgens	
door de Bedrijfsrevisor worden gecontroleerd op 24 mei 2023.
De	vereffeningswaarde	zal	op	26	mei	2023	aan	de	aandeelhouders	worden	betaald.	
De	vereffeningskosten	zullen	ten	laste	worden	genomen	door	BNP	PARIBAS	ASSET	MANAGEMENT	Luxembourg,	
de beheermaatschappij van de Vennootschap.
U	kunt	de	terugkoop	van	uw	aandelen,	gratis	(m.u.v.	eventuele	heffingen),	in	overeenstemming	met	de	bepalingen	
van	het	prospectus	van	de	Vennootschap	aanvragen	vóór	de	vereffeningsdatum.	
Het	 volledige	 prospectus	 en	 de	 geldende	 essentiële	 informatiedocumenten,	 evenals	 de	 laatste	 periodieke	
verslagen,	 in	 het	 Frans	 en	 Nederlands,	 zijn	 gratis	 verkrijgbaar	 bij	 de	 distributeurs	 van	 het	 fonds,	 bij	 de	
beheermaatschappij en op de website www.bnpparibas-am.be.
De	netto-inventariswaarde	wordt	gepubliceerd	in	de	Beama	en	de	www.bnpparibas-am.be.
De	 essentiële	 informatiedocumenten	 dienen	 te	 worden	 gelezen	 alvorens	 er	 een	 beslissing	 wordt	 genomen	 
om te beleggen.

De Raad van Bestuur
AANVULLENDE INFORMATIE
Merk op dat, met uitzondering van wettelijk verplichte mededelingen in dagbladen, het officiële medium voor 
de publicatie van kennisgevingen aan aandeelhouders voortaan onze website www.bnpparibas‑am.com zal zijn.
Indien	 u	 vragen	 hebt,	 neem	 dan	 contact	 op	 met	 onze	 Klantendienst	 (+	 352	 26	 46	 31	 21	 / 
AMLU.ClientService@bnpparibas.com).



 

 

 

ICB/compartiment/ISIN Dierickx Leys Fund II 
Ondernemingsnummer 0893.204.308 
Adres Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen 
  

Beheerder Dierickx, Leys & Cie 
  

Type mededeling Berichten m.b.t. dividendbetalingen 
Communicatiedatum 18 april 2023 
 

 

 

  



 

 

 

ICB/compartiment/ISIN Dierickx Leys Fund I N.V. 
Ondernemingsnummer 0466.879.509 
Adres Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen 
  

Beheerder Dierickx, Leys Private Bank nv 
  

Type mededeling Berichten m.b.t. dividendbetalingen 
Communicatiedatum 18 april 2023 

                                                                                                                                                
  



ICB/compartiment/ISIN  BNP PARIBAS A FUND
Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 145,536
Adres 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

Type mededeling Berichten m.b.t. dividendbetalingen
Communicatiedatum 21 april 2023

BNP PARIBAS A FUND
Luxemburgse SICAV – icbe

Maatschappelijke zetel: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 145,536

Btw-nummer: LU30463981
(de “Vennootschap”)

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Luxemburg, 21 april 2023,
Geachte aandeelhouder,

De onderstaande dividenden van maart 2023 zijn betaald voor de klassen die driemaandelijks dividenden 
uitbetalen: 

Maand Registratiedatum (1) NIW ex-dividenddatum (2) Betaaldatum (3)

D-1 D D+3
Maart 31 mrt 3 apr 06 apr 

(1) Indien om een bepaalde reden de waardering op de betrokken dag niet mogelijk zou zijn, wordt de 
Registratiedatum verschoven naar de voorafgaande waarderingsdatum. 

(2) De data zijn gebaseerd op een waarderingssimulatie. Als gevolg daarvan kunnen de data dus veranderen 
afhankelijk van de samenstelling van de portefeuille op deze datum. Als de waardering om welke reden dan 
ook niet mogelijk zou zijn op de dag in kwestie, zal de ex-datum worden verschoven naar de eerstvolgende 
mogelijke waarderingsdag en zal de betaaldatum worden verschoven naar 3 bankwerkdagen in Luxemburg na 
de nieuwe ex-dividenddatum. Als de vereffening om welke reden dan ook niet mogelijk is op de nieuwe 
betaaldatum (bv. feestdag voor een specifieke valuta of land), zal de vereffening plaatsvinden op de eerste 
werkdag daarna of op een dag zoals meegedeeld door de plaatselijke vertegenwoordiger. 

(3) Indien die dag in Luxemburg geen bankwerkdag is, zal de betaaldatum de eerstvolgende bankwerkdag zijn. Als 
de vereffening om welke reden dan ook niet mogelijk is (bv. feestdag voor een specifieke valuta of land), zal de 
vereffening plaatsvinden op de eerste werkdag daarna of op een dag zoals meegedeeld door de plaatselijke 
vertegenwoordiger.

- Driemaandelijks bedrag:

Compartiment Type 
aandelenklasse ISIN-code Valuta Brutodividend

BNP Paribas A Fund Global Fixed Rate 
Portfolio 2024 Classic RH EUR QD LU2179943811 EUR 0,25

BNP Paribas A Fund Global Fixed Rate 
Portfolio 2024 I RH EUR QD LU2179944629 EUR 0,35

Percentage van roerende voorheffing die ingehouden wordt in België bij de betaling van het dividend aan een 
ingezetene in België : 30%

De volgende dividenden van juni 2023, september 2023 en december 2023 worden betaald in de klassen die 
maandelijkse dividenden betalen.



- Betaaldata:

Maand Registratiedatum (1) NIW ex-dividenddatum (2) Betaaldatum (3)

D-1 D D+3
Juni 30 jun. 03 jul. 06 jul.

September 29 sep. 2 okt. 05 okt.
December 29 dec. 02 jan. 2024 05 jan. 2024

(1) Indien om een bepaalde reden de waardering op de betrokken dag niet mogelijk zou zijn, wordt de 
Registratiedatum verschoven naar de voorafgaande waarderingsdatum. 

(2) De data zijn gebaseerd op een waarderingssimulatie. Als gevolg daarvan kunnen de data dus veranderen 
afhankelijk van de samenstelling van de portefeuille op deze datum. Als de waardering om welke reden dan 
ook niet mogelijk zou zijn op de dag in kwestie, zal de ex-datum worden verschoven naar de eerstvolgende 
mogelijke waarderingsdag en zal de betaaldatum worden verschoven naar 3 bankwerkdagen in Luxemburg na 
de nieuwe ex-dividenddatum. Als de vereffening om welke reden dan ook niet mogelijk is op de nieuwe 
betaaldatum (bv. feestdag voor een specifieke valuta of land), zal de vereffening plaatsvinden op de eerste 
werkdag daarna of op een dag zoals meegedeeld door de plaatselijke vertegenwoordiger. 

(3) Indien die dag in Luxemburg geen bankwerkdag is, zal de betaaldatum de eerstvolgende bankwerkdag zijn. Als 
de vereffening om welke reden dan ook niet mogelijk is (bv. feestdag voor een specifieke valuta of land), zal de 
vereffening plaatsvinden op de eerste werkdag daarna of op een dag zoals meegedeeld door de plaatselijke 
vertegenwoordiger. 

- Driemaandelijks bedrag:

Compartiment Type 
aandelenklasse ISIN-code Valuta Brutodividend

BNP Paribas A Fund Global Fixed Rate 
Portfolio 2024 Classic RH EUR QD LU2179943811 EUR 0,25

BNP Paribas A Fund Global Fixed Rate 
Portfolio 2024 I RH EUR QD LU2179944629 EUR 0,35

Percentage van roerende voorheffing die ingehouden wordt in België bij de betaling van het dividend aan een 
ingezetene in België : 30%

AANVULLENDE INFORMATIE
Indien uw aandelen worden gehouden door een clearinginstelling, raden wij u aan te informeren naar de 
specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op inschrijvingen, omzettingen of terugkopen die worden verricht 
via dit soort tussenpersonen.
Merk op dat, met uitzondering van wettelijk verplichte mededelingen in dagbladen, het officiële medium voor de 
publicatie van kennisgevingen aan aandeelhouders voortaan onze website www.bnpparibas-am.com zal zijn.
Indien u vragen hebt, neem dan contact op met onze Klantendienst (+ 352 26 46 31 21 / 
AMLU.ClientService@bnpparibas.com).
Het volledige prospectus en de geldende essentiële informatiedocumenten, evenals de laatste periodieke 
verslagen, in het Frans en Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar bij de distributeurs van het fonds, bij de 
beheermaatschappij en op de website www.bnpparibas-am.be.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de www.bnpparibas-am.be.
De essentiële informatiedocumenten dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te 
beleggen.

Met vriendelijke groeten,
De Raad van Bestuur



 
 

ICB ECONOPOLIS FUNDS 
Ondernemingsnummer RCSL B 174.910 
Adres 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 
  

Beheerder  ECONOPOLIS WEALTH MANAGEMENT N.V. 
(Beheermaatschappij: BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS 
acting under the commercial name CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS) 

  

Type mededeling Berichten m.b.t. dividendbetalingen 
Communicatiedatum 25 april 2023  

 

 

 

Dividenden 

Op de jaarlijkse algemene vergadering van 14 april 2023 is besloten dat de volgende dividenden worden uitbetaald (Bruto 
Dividend): 
 
Subfonds en aandelenklasse ISIN Bedrag per aandeel (EUR) 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL SUSTAINABLE – I DIST LU0889925474* 1.05 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL SUSTAINABLE – O DIST LU1543679341* 1.05 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL SUSTAINABLE – A DIST LU0889924667 1.05 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL EMERGING – I DIST LU0889944772* 1.80 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL EMERGING – A DIST LU0889925714 1.80 

ECONOPOLIS EM GOVERNMENT BONDS – I DIST LU1330375277* 4.43 

ECONOPOLIS EURO BOND OPPORTUNITIES – I DIST LU1772802168* 1.60 

ECONOPOLIS FUNDS - SUSTAINABLE EQUITIES - I DIST LU1248447978* 0.74 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS BELGIAN CHAMPIONS - A DIST LU1869442167 0.26 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS BELGIAN CHAMPIONS - I DIST LU1870192140* 0.26 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS EMERGING MARKET EQUITIES - I 
DIST 

LU1676054783* 
0.97 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS EMERGING MARKET EQUITIES - A 
DIST 

LU1676054510 
0.97 

*De aandelenklasse is niet geregistreerd in België 



 
Deze dividenden (Bruto Dividend) worden als volgt uitbetaald door Banque de Luxembourg, Société Anonyme, 14, boulevard 
Royal, L-2449 Luxemburg: 

Naam subfonds Record date Uitkeringsdatum Betaaldatum 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL SUSTAINABLE – I DIST* 18/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL SUSTAINABLE – O DIST* 18/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL SUSTAINABLE – A DIST 18/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL EMERGING – I DIST* 18/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS PATRIMONIAL EMERGING – A DIST 18/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS EM GOVERNMENT BONDS – I DIST* 24/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS EURO BOND OPPORTUNITIES – I DIST* 24/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS SUSTAINABLE 
EQUITIES - I DIST* 

24/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS BELGIAN 
CHAMPIONS - A DIST 

24/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS BELGIAN 
CHAMPIONS - I DIST* 

24/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS EMERGING MARKET 
EQUITIES - I DIST* 

24/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

ECONOPOLIS FUNDS - ECONOPOLIS EMERGING MARKET 
EQUITIES - A DIST 

24/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 

*De aandelenklasse is niet geregistreerd in België 
Vastgestelde dividenden (Bruto Dividend) die vijf jaar na de toekenning nog niet zijn opgeëist door de begunstigde, kunnen niet 
meer worden opgeëist en zullen terugkeren naar de SICAV. 
Percentage van roerende voorheffing die ingehouden wordt in België bij de betaling van het dividend aan een ingezetene in 
België : 30% 
Het prospectus, de statuten, de laatste periodieke verslagen in het Engels en in het Frans alsook de documenten met essentiële 
beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de 
Vennootschap en bij de financiële dienstverlener in België CACEIS Bank, Belgium Branch. 
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in www.beama.be. 
Potentiële beleggers dienen de essentiële beleggersinformatie te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.  
 

 



ICB/compartiment/ISIN SELECT GLOBAL 
Ondernemingsnummer R.C.S. Luxembourg nr. B-186547
Adres 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg
Beheerder BANQUE DEGROOF PETERCAM 

Type mededeling Berichten m.b.t. dividendbetalingen
Communicatiedatum 5 mei 2023

SELECT GLOBAL
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht

Maatschappelijke zetel: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg nr. B-186547

KENNISGEVING VOOR DE BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De aandeelhouders van de bevek Select Global worden ervan op de hoogte gebracht dat de algemene vergadering 
op 24 april 2023 heeft besloten de volgende dividenden uit te betalen voor de distributieaandelen van de volgende 
compartimenten:

Compartimenten Aandelen-
klassen

ISIN MUNTEENHEID BEDRAG PER AANDEEL

SELECT GLOBAL TPF FLEXIBLE A LU1063886102 EUR 0,79
SELECT GLOBAL TPF FLEXIBLE D1 LU1862519383 EUR 0,79
SELECT GLOBAL TPF FLEXIBLE D2 LU1862519540 EUR 0,8
SELECT GLOBAL TPF MEDIUM A LU1378809203 EUR 1,9
SELECT GLOBAL TPF MEDIUM D1 LU1862520399 EUR 1,91
SELECT GLOBAL TPF MEDIUM D2 LU1862520555 EUR 1,92

De aandelen zullen ex-dividend genoteerd worden vanaf 10 mei 2023. De betaling zal uitgevoerd worden  
op 17 mei 2023.

Het dividendbedrag is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing, die 30% bedraagt.

Het prospectus, de essentiële Beleggersinformatie, de jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap zijn op eenvoudig 
verzoek gratis te verkrijgen, in het Frans en in het Nederlands, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap,  
of op de website https://www.degroofpetercam.com, alsook in België bij Bank Degroof Petercam N.V.,  
Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel.

De raad van bestuur



ICB/compartiment/ISIN DPAM L 
Ondernemingsnummer R.C.S. Luxemburg B-27 128
Adres 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg
Beheerder DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

Type mededeling Berichten m.b.t. dividendbetalingen
Communicatiedatum 16 mei 2023

DPAM L
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B-27 128

(de ‘Bevek’)

KENNISGEVING VOOR DE BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De aandeelhouders van de bevek DPAM L worden geïnformeerd dat de gewone algemene vergadering van 
aandeelhouders, op voorstel van de raad van bestuur, op datum van 12 april 2023 heeft beslist om de volgende 
dividenden uit te betalen over de distributieaandelen van de volgende compartimenten:

Compartimenten Aandelen-
klassen ISIN Currency Div./aandeel

DPAM L Balanced Conservative Sustainable A LU1499202692 EUR 0,66
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable A LU1996436140 EUR 1,48

DPAM L Bonds Corporate EUR A LU0029264156 EUR 0,32
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A LU0907927171 EUR 5,42
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable V LU0966596529 EUR 6,25

DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A LU0966248915 EUR 3,21
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term A LU0517221833 EUR 2,01

DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked A LU0874385973 EUR 9,05
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A LU0130966863 EUR 0,91

DPAM L Bonds EUR Selection A LU0874385890 EUR 0,51
DPAM L Bonds Government Global A LU1515111984 EUR 0,90

DPAM L Bonds Government Global A EUR 
Hedged LU1554272135 EUR 0,82

DPAM L Bonds Government  
Sustainable Hedged A LU0336683411 EUR 4,28

DPAM L Bonds Higher Yield A LU0138643902 EUR 2,64
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained A LU0138638068 EUR 2,43
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained V LU0966592965 EUR 2,63

DPAM L Equities Conviction Research A LU0159348084 EUR 19,17
DPAM L Equities Emerging MSCI Index A LU1531779889 EUR 1,84
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index A LU1494416206 EUR 2,31
DPAM L Equities US SRI MSCI Index A LU1494415224 EUR 2,32
DPAM L Equities US SRI MSCI Index A USD LU1494415497 USD 2,12

DPAM L Equities World SRI MSCI Index A LU1494414250 EUR 2,38
DPAM L Patrimonial Fund A LU0574765755 EUR 1,58

De aandelen zullen vanaf 22 mei 2023 ex-dividend noteren. De betaling zal op 26 mei 2023 worden uitgevoerd. 

Het dividendbedrag is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing, die 30% bedraagt.

Het prospectus, de essentiele informatiedocument, de jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap zijn op 
eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen, in het Frans en in het Nederlands, op de maatschappelijke zetel van de 
Vennootschap alsook in België bij Bank Degroof Petercam N.V., Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel, die in België 
financiële diensten levert.

De Raad van Bestuur



 
 

ICB/compartiment/ISIN  BEVEK NAAR BELGISCH RECHT 

BELFIUS FULLINVEST, BELFIUS SELECT PORTFOLIO, BELFIUS PORTFOLIO ADVANCED, 
BELFIUS SUSTAINABLE 
GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS (GBF) NAAR BELGISCH RECHT  
BELFIUS PLAN BONDS, BELFIUS PLAN HIGH, BELFIUS PLAN MEDIUM, BELFIUS PLAN 
LOW, BELFIUS PLAN EQUITIES, BELFIUS PORTFOLIO, BELFIUS PENSION FUND 
BALANCED PLUS, BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES, BELFIUS PENSION FUND 
HIGH EQUITIES 

Ondernemingsnummer  
Adres Rogierplein 11, 1210 Brussel 
  
Beheerder Belfius Investment Partners 
  
Soort mededeling Dringende publicatie, bv. bijzondere gebeurtenissen en omstandigheden 
Datum mededeling 09-05-2023 

 

BEVEK NAAR BELGISCH RECHT 

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

BELFIUS SELECT PORTFOLIO, Rogierplein 11, 1210 Brussel - AICB - Ondernemingsnummer: 0472.911.721 

BELFIUS PORTFOLIO ADVANCED, Rogierplein 11, 1210 Brussel – AICB – Ondernemingsnummer: 0889.759.917 

BELFIUS SUSTAINABLE, Rogierplein 11, 1210 Brussel – ICBE – Ondernemingsnummer: 0471.368.431 

GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDSEN (GBF) NAAR BELGISCH RECHT 

BELFIUS PLAN BONDS, ondernemingsnummer: BE0737.403.007.403.007 

BELFIUS PLAN HIGH, ondernemingsnummer: BE0737.399.146 

BELFIUS PLAN MEDIUM, ondernemingsnummer: BE0737.397.760 

BELFIUS PLAN LOW, ondernemingsnummer: BE0737.398.255 

BELFIUS PLAN EQUITIES, ondernemingsnummer: BE0736.977.492 

BELFIUS PORTFOLIO, ondernemingsnummer: BE0737.398.651, 

BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS, ondernemingsnummer: BE0737.403.601 

BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES, ondernemingsnummer: BE0737.404.094 

BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES, ondernemingsnummer: BE0737.404.787 

ICBE (Beheervennootschap: Belfius Investment Partners, Rogierplein 11, 1210 Brussel) 

Bericht aan de beleggers 

De beleggers in de hierna vermelde compartimenten/icb’s worden in kennis gesteld van de volgende wijzigingen die in het 
prospectus worden aangebracht:  

 

- Wijziging van de vergoeding voor het administratiekantoor en de bewaarder, met ingang van 01/03/2023 (NIW-
datum) 



 
 

Compartiment Klasse Type ISIN-code 
Vergoeding van het 

administratiekantoor 

Vergoeding 
van de 

bewaarder 

Belfius Fullinvest High C KAP BE0131578461 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Fullinvest High C DIS BE0146676128 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Fullinvest High L KAP BE6214498964 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Fullinvest Low C KAP BE0131576440 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Fullinvest Low C DIS BE0146674107 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Fullinvest Low L KAP BE6214496943 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Fullinvest Medium C KAP BE0131577455 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Fullinvest Medium C DIS BE0146675112 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Fullinvest Medium L KAP BE6214497958 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Fullinvest Medium R KAP BE6258211620 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Pension Fund Balanced Plus C KAP BE6242862397 Geen wijziging 0,025% 

Belfius Pension Fund High Equities C KAP BE0159537696 Geen wijziging 0,025% 

Belfius Pension Fund Low Equities C KAP BE0943599804 Geen wijziging 0,025% 

Belfius Plan Bonds C KAP BE0942872327 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Plan Equities C KAP BE0168174739 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Plan High C KAP BE0168173723 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Plan Low C KAP BE0168169689 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Plan Medium C KAP BE0168172717 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Euro Short Term C KAP BE0057843311 Max. 0,030% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Euro Short Term P KAP BE6286677107 Max. 0,030% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Euro Short Term V KAP BE6286680135 Max. 0,030% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Equities Emerging Markets C KAP BE6309065884 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Equities Emerging Markets P KAP BE6309066890 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Equities Emerging Markets V KAP BE6309067906 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Equities US Sustainable C KAP BE6309068912 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Equities US Sustainable P KAP BE6309069928 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Equities US Sustainable V KAP BE6309070934 Max. 0,080% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Global Allocation Bonds C KAP BE6286679129 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Global Allocation Bonds P KAP BE6286681141 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Global Allocation Bonds V KAP BE6286682156 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Global Allocation 30 C KAP BE6286706393 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Global Allocation 30 P KAP BE6286708415 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Global Allocation 30 V KAP BE6286711443 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Global Allocation 50 C KAP BE6286715485 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Global Allocation 50 P KAP BE6286716491 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Global Allocation 50 V KAP BE6286718513 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Global Allocation 70 C KAP BE6286729627 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Global Allocation 70 P KAP BE6286730633 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Global Allocation 70 V KAP BE6286732654 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Global Allocation Equity C KAP BE6286690233 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Global Allocation Equity P KAP BE6286691249 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Global Allocation Equity V KAP BE6286692254 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Multi-Manager 30 C KAP BE6286695281 Max. 0,090% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Multi-Manager 30 P KAP BE6286702350 Max. 0,090% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Multi-Manager 30 V KAP BE6286709421 Max. 0,090% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Multi-Manager 50 C KAP BE6286727605 Max. 0,090% Max. 0,025% 



 
Belfius Portfolio Multi-Manager 50 P KAP BE6286733660 Max. 0,090% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Multi-Manager 50 V KAP BE6286735681 Max. 0,090% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Multi-Manager 70 C KAP BE6286758915 Max. 0,090% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Multi-Manager 70 P KAP BE6286759921 Max. 0,090% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Multi-Manager 70 V KAP BE6286760937 Max. 0,090% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Target Return Low C KAP BE6286766025 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Target Return Low P KAP BE6286771074 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Target Return Low V KAP BE6286773096 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Target Return High C KAP BE6286776123 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Target Return High P KAP BE6286779150 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Target Return High V KAP BE6286781172 Max. 0,070% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Advanced High C KAP BE0947244399 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Advanced High C DIS BE6258208592 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Advanced Low C KAP BE0947243383 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Advanced Low C DIS BE6258209608 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Advanced Medium C KAP BE0947242377 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Portfolio Advanced Medium C DIS BE6258210614 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Bonds C KAP BE0174873795 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Bonds C DIS BE6277606578 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Bonds V KAP BE6296681230 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Bonds V DIS BE6296682246 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Balanced 40 C KAP BE0174875816 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Balanced 40 C DIS BE6277598494 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Balanced 40 V KAP BE6296677196 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Balanced 40 V DIS BE6296678202 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Balanced 60 C KAP BE0174876822 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Balanced 60 C DIS BE6277603542 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Balanced 60 V KAP BE6296679218 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Balanced 60 V DIS BE6296680224 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Growth C KAP BE0947237328 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Growth C DIS BE6277607584 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Growth V KAP BE6296663055 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Growth V DIS BE6296664061 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Yield C KAP BE0174874801 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Yield C DIS BE6277608590 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Yield V KAP BE6296671132 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio World Yield V DIS BE6296672148 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio Sustainable Low C KAP BE6296670126 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio Sustainable Low C DIS BE6296673153 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio Sustainable Low V KAP BE6296674169 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio Sustainable Low V DIS BE6296675174 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio Sustainable Medium C KAP BE6296687294 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio Sustainable Medium C DIS BE6296688300 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio Sustainable Medium V KAP BE6296690322 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Select Portfolio Sustainable Medium V DIS BE6296689316 Max. 0,100% Max. 0,025% 

Belfius Sustainable High C KAP BE0169199313 Max. 0,090% Max. 0,030% 

Belfius Sustainable High C DIS BE0945312479 Max. 0,090% Max. 0,030% 

Belfius Sustainable Low C KAP BE0159412411 Max. 0,090% Max. 0,030% 

Belfius Sustainable Low C DIS BE0945314491 Max. 0,090% Max. 0,030% 

Belfius Sustainable Medium C KAP BE0159411405 Max. 0,090% Max. 0,030% 

Belfius Sustainable Medium C DIS BE0945316512 Max. 0,090% Max. 0,030% 

 
*** 



 
Het prospectus, de essentiële-informatiedocumenten 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.belfius.be. 

De raad van bestuur van elke bevek en van de beheervennootschap van de GBF's. 

 

http://www.belfius.be/
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