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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.
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ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres

Belfius Plan
GBF → niet van toepassing
Rogierplein 11, 1210 Brussel

Beheerder

Belfius Investment Partners

Type mededeling
Communicatiedatum

Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF)
06/01/2023

BELFIUS PLAN BONDS (0737.403.007) – BELFIUS PLAN EQUITIES (0736.977.492) – BELFIUS PLAN HIGH
(0737.399.146) – BELFIUS PLAN LOW (0737.398.255) – BELFIUS PLAN MEDIUM (0737.397.760)
Gem eenschappelijke Beleggingsfondsen naar Belgisch recht
ICBE in financiële instrum enten en liquide m iddelen
Rogierplein 11, 1210 Brussel
OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De deelnemers van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen Belfius Plan Low , Belfius Plan Medium, Belfius Plan
High, Belfius Plan Bonds en Belfius Plan Equities , w aarvan de beheervennootschap Belfius Investment Partners,
Rogierplein 11 te 1210 Brussel is, w orden uitgenodigd, ieder w aarvoor ze betrokken zijn, op de hierna opgesomde
gew one algemene vergaderingen die plaats zullen vinden te Koning Albert II laan 37 te 1030 Brussel, om er te
beraadslagen en te stemmen over de punten op hun agenda:
-

Belfius
Belfius
Belfius
Belfius
Belfius

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

Low , op 24 januari 2023 om 9u30
Medium, op 24 januari 2023 om 10u00
High, op 24 januari 2023 om 10u30
Equities, op 24 januari 2023 om 11u00
Bonds, op 24 januari 2023 om 11u30

De agenda van de vergadering van elk gemeenschappelijk beleggingsfonds luidt als volgt:
1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur van de beheervennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31
oktober 2022.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2022.
3. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2022.
Voorstel tot beslissing: “De vergadering keurt de jaarrekening van het gemeenschappelijk beleggingsfonds goed
voor het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2022.”
4. Toew ijzing van de resultaten.
Voorstel tot beslissing: “De vergadering aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur van de
beheervennootschap betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 31 oktober
2022.”
5. Kw ijting te verlenen aan Belfius Investment Partners, aan de bestuurders van Belfius Investment Partners en
aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2022.
Voorstel tot beslissing: “De vergadering geeft kwijting aan Belfius Investment Partners aan de bestuurders van
Belfius Investment Partners en aan de commissaris voor het afgesloten boekjaar van het gemeenschappelijk
beleggingsfonds per 31 oktober 2022.”
De deelnemers die w ensen deel te nemen aan de algemene vergadering w orden verzocht de bepalingen van het
beheerreglement na te leven.
De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de
gemeenschappelijke beleggingsfondsen zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van
de beheervennootschap of aan de loketten van de instelling belast met de financiële dienst: Belfius Bank N.V.,
Rogierplein 11, 1000 Brussel en op de volgende w ebsite w w w .belfiusip.be.
De raad van bestuur van de beheervennootschap

ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 27,605
10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type mededeling
Communicatiedatum

Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen
19 december 2022

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 27,605
Handelend voor en namens
BNP PARIBAS COMFORT
Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht (het “Fonds”)
BERICHT AAN DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN- ERRATUM
Luxemburg, 19 december 2022,
Geachte houder van deelbewijzen,
Wij hebben u middels een kennisgeving van 23 november 2022 laten weten dat de onderstaande wijzigingen,
die zullen worden opgenomen in de volgende versie van het prospectus van december 2022, van kracht gaan op
23 december 2022.
Deze wijzigingen worden nu van kracht op 31 december 2022.
1. BNP Paribas Securities Services
Als gevolg van een fusie, die op 1 oktober 2022 is geïmplementeerd, zijn alle activa, verplichtingen en
activiteiten van BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch (“BP2S”) overgedragen aan BNP Paribas
S.A, Luxembourg Branch. (“BNPP”), door middel van een algemene titelopvolging, en BNPP zal alle functies
en diensten overnemen die aan BP2S en haar filialen zijn toevertrouwd. Derhalve hield BP2S op te bestaan en
nam BNPP de functie over van BP2S als leverancier van depositobank, berekening van de NIW en transfer- en
registratieagent voor het Fonds.
Het Prospectus is met oog hierop bijgewerkt.
Gelieve er nota van te nemen dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor uw beleggingen.
2. Classic Solidarity-categorie
Gelieve er nota van te nemen dat de deelbewijzencategorie “Classic Solidarity” zal worden veranderd in
“Classic Solidarity BE” aangezien deze categorie enkel aan Belgische beleggers wordt uitgekeerd.
Gelieve er nota van te nemen dat deze wijziging geen gevolgen zal hebben voor uw beleggingen.
3. Liefdadigheidsvergoedingen
Gelieve er nota van te nemen dat de Liefdadigheidsvergoedingen die worden betaald aan het compartiment
“Sustainable Equity World Plus” niet meer worden gesplitst tussen de liefdadigheidsinstellingen “Microstart”
en “La Fondation contre le Cancer/Stichting Tegen Kanker”.
In plaats daarvan zullen alle Liefdadigheidsvergoedingen die via dit compartiment worden verzameld, worden
betaald aan “Impact Together”, een zakelijk filantropisch fonds dat werd opgericht door BNP Paribas Fortis
en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Impact Together zal via zijn managementcomité
de liefdadigheidsvergoeding verder toewijzen aan non-profit en/of andere liefdadigheidsorganisaties.
De lijst met ondersteunde organisaties is beschikbaar op de pagina “Impact Together” op de website
https://www.bnpparibasfortis.com. U vindt er ook het jaarverslag van Impact Together.
Het niveau van de liefdadigheidsvergoeding wordt niet gewijzigd. Een maximum van 5%, degressief afhankelijk
van de samengevoegde bedragen, van het bedrag van de liefdadigheidsbijdrage zal echter dienen om de
kosten in verband met het beheer van Impact Together te dekken, terwijl voorlopig het volledige bedrag dat
via de liefdadigheidsbijdrage wordt waargenomen, bestemd is voor “Microstart” en “La Fondation contre le
Cancer/Stichting Tegen Kanker”.
Gelieve er nota van te nemen dat deze wijziging geen gevolgen zal hebben voor uw beleggingen.

Merk op dat, met uitzondering van wettelijk verplichte mededelingen in dagbladen, het officiële medium voor de
publicatie van kennisgevingen aan houders van deelbewijzen voortaan onze website www.bnpparibas-am.com
zal zijn.
Ter herinnering en zoals aangegeven in de kennisgeving van 23 november 2022, kunt u, indien u het niet eens
bent met de wijzigingen onder bovenstaande punten 2 en 3, de kosteloze (m.u.v. eventuele heffingen) terugkoop
van uw deelbewijzen aanvragen tot 23 december 2022.
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 documenten met essentiële beleggersinformatie, 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 documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt
genomen om te beleggen.
Met vriendelijke groeten,
De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE
319 378 832 RCS Paris
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris, Frankrijk
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE

Type mededeling
Communicatiedatum

Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen
23 december 2022
INFORMATIE VOOR DE HOUDERS

Geachte heer, mevrouw,
U bent houder van deelnemingsrechten of aandelen van een of meerdere in de bijlage genoemde instellingen
voor collectieve belegging («ICB’s») naar Frans recht beheerd door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France.
Wij danken u voor het vertrouwen dat u stelt in onze instelling.
De beheermaatschappij houdt bij zijn beleggingsproces rekening met de criteria voor milieu, maatschappij en
governance («ESG») en uw ICB valt onder de Europese regelgeving inzake duurzame financiering, en met name
de volgende twee verordeningen:
-

de Europese Verordening van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de
financiëledienstensector («SFDR-verordening»); deze stelt regels vast inzake transparantie en de verstrekking
van informatie over duurzaamheid;

-

de Verordening van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van duurzame beleggingen en tot wijziging
van de SFDR-verordening («Taxonomieverordening»), om uit te maken of een economische activiteit als
ecologisch duurzaam kan worden aangemerkt.

Krachtens deze verordeningen wordt het prospectus van uw ICB gewijzigd en wordt een gestandaardiseerd en
gedetailleerd document toegevoegd.
Dit document geeft enerzijds aan of uw ICB een duurzame beleggingsdoelstelling heeft in overeenstemming
met artikel 9 van de SFDR-verordening, of dat deze kenmerken inzake milieu en maatschappij bevordert
in overeenstemming met artikel 8 van die verordening, met de bedoeling om al dan niet een minimaal deel
duurzame beleggingen aan te houden. En anderzijds wordt in het document beschreven op welke manier de ICB
dit resultaat behaalt.
Bovendien zal krachtens de Europese Verordening van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten
voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) een nieuw
formaat van het essentiële informatiedocument (Eid) vanaf 1 januari 2023 het huidige document met essentiële
beleggersinformatie (Ebi) vervangen. De doelstelling van de Verordening inzake PRIIP’s is erop gericht nietprofessionele beleggers de voornaamste kenmerken en risico’s van PRIIP’s te helpen begrijpen.
Deze wijzigingen hebben geen impact op het risico- en opbrengstprofiel van uw ICB en worden van kracht op
1 januari 2023.
De gewijzigde prospectussen van de ICB’s met de nieuwe bijlage, evenals het essentiële informatiedocument, in
het Frans en in het nederlands, alsook de jaar- en halfjaarlijkse verslagen in het Engels, zullen beschikbaar zijn
op de website www.bnpparibas-am.be. Zij kunnen ook naar u worden opgestuurd op schriftelijk verzoek aan
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France – Service Client - TSA 90007 – 92729 Nanterre CEDEX.
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.
U kunt bij uw adviseur terecht voor aanvullende informatie.
Met vriendelijke groet,
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France

BIJLAGE
Lijst met ICB’s
Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF):
BNP PARIBAS BOND 6M
BNP PARIBAS OBLI ETAT ISR

ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder

DPAM B NV
RPR Brussel - BTW BE 0444.265.542
Guimardstraat 18 - 1040 Brussel
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

Type mededeling
Communicatiedatum

Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen
23 december 2022

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 BE 0444.265.542
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE COMPARTIMENTEN DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS,
DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE EN DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE
De aandeelhouders worden door de raad van bestuur in kennis gesteld van de wijziging van de doelstelling van de
onderstaande compartimenten van de bevek DPAM B, in het prospectus op 1 januari 2023.
DPAM B Equities Sustainable Food Trends: de doelstelling wordt als volgt gewijzigd:
Huidige doelstelling
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin om
beleggers een blootstelling te bieden aan aandelen
en/of effecten die kunnen worden gelijkgesteld
met aandelen, uitgegeven door ondernemingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn in
de waardeketen van de voeding in de brede zin
en in aanverwante sectoren. Bij de selectie van
deze ondernemingen wordt strikt nagegaan of ze
ecologische, sociale en governancecriteria (ESGcriteria) naleven. De duurzame doelstelling is tot
duurzamere landbouw te komen, met name door
duurzamere voedselproductie en een beter behoud van
grond en biodiversiteit, maar ook door de ontwikkeling
van producten, innovaties en technologieën die
zijn gericht op duurzame voedselconsumptie, door
gezonde en duurzame voedingspatronen te stimuleren
en door voedselverlies en -verspilling te beperken.
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.
Er wordt bij het beheer van het compartiment niet
gebruikgemaakt van een benchmark. Voor het beheer
van de risico’s en de beoordeling door de beheerder
kan er gebruik worden gemaakt van kwantitatieve
informatie afkomstig uit de brede markt.
Er is aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers
enige formele waarborg verleend.

Nieuwe doelstelling
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin om
beleggers een blootstelling te bieden aan aandelen
en/of effecten die kunnen worden gelijkgesteld
met aandelen, uitgegeven door ondernemingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn in de
waardeketen van de voeding in de brede zin en in
aanverwante sectoren.
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.
Er wordt bij het beheer van het compartiment niet
gebruikgemaakt van een benchmark. Voor het beheer
van de risico’s en de beoordeling door de beheerder
kan er gebruik worden gemaakt van kwantitatieve
informatie afkomstig uit de brede markt.
Er is aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers
enige formele waarborg verleend.
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DPAM B Equities Europe Sustainable: de doelstelling wordt als volgt gewijzigd:
Huidige doelstelling
Het doel van dit compartiment is aandeelhouders
te laten profiteren van de evolutie van aandelen en
gelijkgestelde effecten van Europese vennootschappen,
die werden geselecteerd op basis van een strenge
methodologie inzake de naleving van ecologische,
sociale en bestuurscriteria (ESG).
De nagestreefde duurzame doelstelling bestaat
erin te beleggen in ondernemingen waarvan de
producten en diensten bijdragen tot de financiering
van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
die de Verenigde Naties (VN) hebben gedefinieerd,
zoals
gezondheidsproducten
en
-diensten,
onderwijsdiensten, oplossingen voor waterbesparing
en -voorziening, oplossingen op het vlak van energieefficiëntie, digitaliseringsdiensten en duurzame
mobiliteitsdiensten. Daarnaast wil het ondernemingen
helpen hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling en
ESG-kwesties te verbeteren door een regelmatige
dialoog aan te gaan en specifieke verbeterpunten
met hen te delen en die in de loop van de tijd ook
op te volgen. Bijgevolg is het beleggingsuniversum
beperkt: de portefeuille concentreert zich op
ondernemingen die netto positief bijdragen, dat wil
zeggen ondernemingen (1) waarvan de kernactiviteit
bestaat uit de ontwikkeling van producten en
diensten die bijdragen aan de verwezenlijking van de
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (DDO) en
(2) die het verst staan op het gebied van duurzaamheid
en engagement op het vlak van ecologische, sociale en
governancerisico’s.
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, noch aan zijn deelnemers
enige formele waarborg verleend.

Nieuwe doelstelling
Het doel van dit compartiment is aandeelhouders te
laten genieten van de evolutie van de aandelen en
gelijkgestelde effecten van Europese vennootschappen.
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, noch aan zijn deelnemers
enige formele waarborg verleend.

DPAM B Equities World Sustainable: de doelstelling wordt als volgt gewijzigd:
Huidige doelstelling
Het doel 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, zonder geografische beperking, en
aan elk effect dat toegang biedt tot het kapitaal van
deze vennootschappen, die worden geselecteerd op
basis van een strenge methodologie inzake de naleving
van ecologische, sociale en bestuurscriteria (ESG).

Nieuwe doelstelling
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin om
beleggers een blootstelling te bieden aan aandelen
en/of effecten die zijn gelijkgesteld met aandelen
die zijn uitgegeven door vennootschappen, zonder
geografische beperking, en aan alle effecten die toegang
verlenen tot het kapitaal van deze vennootschappen
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De nagestreefde duurzame doelstelling bestaat
erin te beleggen in ondernemingen waarvan de
producten en diensten bijdragen tot de financiering
van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
die de Verenigde Naties (VN) hebben gedefinieerd,
zoals
gezondheidsproducten
en
-diensten,
onderwijsdiensten, oplossingen voor waterbesparing
en -voorziening, oplossingen op het vlak van energieefficiëntie, digitaliseringsdiensten en duurzame
mobiliteitsdiensten. Daarnaast wil het ondernemingen
helpen hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling en
ESG-kwesties te verbeteren door een regelmatige
dialoog aan te gaan en specifieke verbeterpunten
met hen te delen en die in de loop van de tijd ook
op te volgen. Bijgevolg is het beleggingsuniversum
beperkt: de portefeuille concentreert zich op
ondernemingen die netto positief bijdragen, dat wil
zeggen ondernemingen (1) waarvan de kernactiviteit
bestaat uit de ontwikkeling van producten en
diensten die bijdragen aan de verwezenlijking van de
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (DDO) en
(2) die het verst staan op het gebied van duurzaamheid
en engagement op het vlak van ecologische, sociale en
governancerisico’s.
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, noch aan zijn deelnemers
enige formele waarborg verleend.

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, noch aan zijn deelnemers
enige formele waarborg verleend.

Het deel van het prospectus ‘Ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG) – Transparantie over
duurzaamheid’ voor deze drie compartimenten wordt bijgevolg gewijzigd.
*****
Beleggers worden geïnformeerd dat de volledige ontwerptekst van het geactualiseerde prospectus met deze
diverse wijzigingen gratis kan worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap.
Indien zij dat wensen, kunnen de aandeelhouders van deze drie compartimenten gedurende één maand vanaf
de publicatie van dit bericht kosteloos uitstappen (23 december 2022), eventuele belastingen niet inbegrepen.
Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de bevek DPAM B kunnen
gratis in het Frans, Nederlands en Engels worden verkregen bij de instellingen die de financiële dienstverlening
verzekeren, of op de website www.dpamfunds.com.
Beheervennootschap: DPAM NV, Guimardstraat 18, 1040 Brussel
Financiële dienst: Bank Degroof Petercam nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel
Overige correspondenten:
Nederland - Spanje - Portugal: Bank Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel
Duitsland: Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg.
Oostenrijk: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AUT-1100 Wien
Frankrijk: Caceis Bank France, 1-3 place Valhubert, FR-75206 Paris Cedex 13.
3

Italië: ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano, en Société Générale Securities
Services S.p.A., Via Benigno Crespi 19A, IT-MAC2 Milano.
Luxemburg: Banque Degroof Petercam Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert, LU-2453 Luxembourg
Zweden: MFEX Mutual Funds Exchange AB, Grev Turegatan 19, Box 5378, SE-102 49 Stockholm, Zweden
De raad van bestuur
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE
319 378 832 RCS Paris
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris, Frankrijk
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE

Type mededeling
Communicatiedatum

Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen
27 december 2022
INFORMATIE VOOR DE HOUDERS

Geachte heer, mevrouw,
U bent houder van deelnemingsrechten van THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN (het «GBF»),
een Gemeenschappelijk BeleggingsFonds naar Frans recht beheerd door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
France. Wij danken u voor het vertrouwen dat u stelt in onze instelling.
De beheermaatschappij houdt bij zijn beleggingsproces rekening met de criteria voor milieu, maatschappij en
governance («ESG») en uw GBF valt onder de Europese regelgeving inzake duurzame financiering, en met name
de volgende twee verordeningen:
- de Europese Verordening van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de
financiëledienstensector («SFDR-verordening»); deze stelt regels vast inzake transparantie en de verstrekking
van informatie over duurzaamheid;
- de Verordening van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van duurzame beleggingen en tot wijziging
van de SFDR-verordening («Taxonomieverordening»), om uit te maken of een economische activiteit als
ecologisch duurzaam kan worden aangemerkt.
Krachtens deze verordeningen is het prospectus van uw GBF gewijzigd en is een gestandaardiseerd en gedetailleerd
document toegevoegd.
Dit document geeft enerzijds aan of het financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling heeft in
overeenstemming met artikel 9 van de SFDR-verordening, of dat het financiële product kenmerken inzake milieu
en maatschappij bevordert in overeenstemming met artikel 8 van die verordening, met de bedoeling om al dan
niet een minimaal deel duurzame beleggingen aan te houden. Anderzijds wordt in het document beschreven op
welke manier het GBF dit resultaat behaalt.
Wij wijzen u erop dat de classificatie van uw GBF is herzien. Uw GBF werd oorspronkelijk beschouwd als een
artikel 9-fonds van de SFDR met een beheerdoelstelling die enerzijds bestaat uit (i) het verhogen van de waarde
van zijn vermogen op middellange termijn door zich bloot te stellen aan een dynamische aandelenkorf van
bedrijven die genoteerd zijn op Europese markten of actief zijn op deze markten, waarvan de onderdelen worden
gekozen aan de hand van een systematische selectiemethode die berust op criteria voor milieu, maatschappij
en governance (ESG) en financiële draagkracht, alsook op criteria voor koolstofuitstoot en de energietransitie,
en anderzijds uit (ii) het compenseren van zijn koolstofvoetafdruk Sinds 10 maart 2021 zijn Europese wettelijke
verduidelijkingen aangebracht om de wettelijke technische normen vanaf 1 januari 2023 bij te werken en de
details van de inhoud en de presentatie van de informatie met betrekking tot het bevorderen van kenmerken
inzake milieu en maatschappij en de duurzame beleggingsdoelstellingen in de precontractuele documenten
uiteen te zetten. Daarom is besloten de classificatie te herzien.
Deze wijzigingen hebben geen impact op het risico- en opbrengstprofiel van uw GBF en worden van kracht
op 1 januari 2023.
Tot slot zal krachtens de Europese Verordening van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten
voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) een nieuw
formaat van het essentiële informatiedocument (Eid) vanaf 1 januari 2023 het huidige document met essentiële
beleggersinformatie (Ebi) vervangen. De doelstelling van de Verordening inzake PRIIP’s is erop gericht nietprofessionele beleggers de voornaamste kenmerken en risico’s van PRIIP’s te helpen begrijpen.
Het gewijzigde prospectus van het GBF met de nieuwe bijlage, evenals het essentiële informatiedocument, is
beschikbaar op de website www.bnpparibas-am.be. Deze kunnen ook naar u worden opgestuurd op schriftelijk
verzoek aan BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France – Service Client - TSA 90007 – 92729 Nanterre CEDEX.
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.
U kunt bij uw adviseur terecht voor aanvullende informatie.
Met vriendelijke groet,
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 27,605
10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type mededeling
Communicatiedatum

Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen
27 december 2022

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 27,605
Handelend voor en namens
BNP PARIBAS COMFORT
Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht (het “Fonds”)
BERICHT AAN DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN
Luxemburg, 27 december 2022,
Geachte houder van deelbewijzen,
Hierbij brengen wij u op de hoogte van de onderstaande wijzigingen, die zullen worden opgenomen in de volgende
versie van het prospectus van januari 2023.
Tenzij anderszins hieronder bepaald, zullen deze wijzigingen van kracht worden op 2 januari 2023.
Niet-financiële kenmerken
Met het oog op transparantie dient u op te merken dat verdere algemene informatie over hoe niet-financiële
kenmerken worden toegepast op de compartimenten is toegevoegd aan het Prospectus.
Een nieuwe Bijlage 5 werd toegevoegd om de verplichtingen op te sommen op het vlak van i) duurzame
beleggingen volgens het SFDR en ii) taxonomiegeoriënteerde beleggingen volgens de Taxonomieverordening.
Er zijn aanvullende toelichtingen opgenomen om uit te leggen hoe de belangrijkste negatieve gevolgen voor
de duurzaamheidsfactoren (PAI) in hun geheel worden beschouwd en om de PAI-indicatoren die door elk
compartiment in aanmerking worden genomen, te specificeren.
Daarnaast vindt u de precontractuele informatie in overeenstemming met de SFDR en de Taxonomieverordening
in een nieuw deel III van het Prospectus.
Gelieve er nota van te nemen dat deze wijzigingen geen gevolgen zullen hebben voor uw beleggingen.
AANVULLENDE INFORMATIE
Termen of uitdrukkingen die niet zijn gedefinieerd in deze kennisgeving hebben dezelfde betekenis als in het
Prospectus van het Fonds.
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 houders van deelbewijzen 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 documenten met essentiële beleggersinformatie, 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 documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt
genomen om te beleggen.
Met vriendelijke groeten,
De Raad van Bestuur
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D-6012 Frankfurt am Main
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DWS Investment GmbH
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Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen
28.12.2022

Aan de houders van rechten van deelneming van het icbe-beleggingsfonds
DWS ESG Akkumula (ISIN: DE0008474024)
Wij zijn van plan voor het voornoemde icbe-beleggingsfonds de volgende wijzigingen aan de
bijzondere beleggingsvoorwaarden door te voeren met de goedkeuring van de Duitse financiële
toezichtsautoriteit ("BaFin"):
1. Verduidelijking in verband met de rapportage volgens artikel 8 van de ESGinformatieverordening
Het voornoemde icbe-beleggingsfonds is momenteel een financieel product waarmee de
Vennootschap ecologische en sociale kenmerken of een combinatie van deze kenmerken in de zin
van artikel 8, lid 1 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende openbaarmakingen met betrekking
tot duurzaamheid in de financiëledienstensector ("ESG-informatieverordening") promoot en daarbij
een ESG-gerelateerde beleggingsstrategie nastreeft.
In § 26 ("Activa") wordt slechts verduidelijkt dat de Vennootschap voor het icbe-beleggingsfonds
rapporteert volgens artikel 8, lid 1 van de ESG-informatieverordening.
2. Update van de gegevens met betrekking tot ESG-normen
Rekening houdend met de ESG-gerelateerde beleggingsstrategie, worden de relevante ESGbeoordelingsmethoden in § 27 ("Beleggingsgrenzen"), lid 3 bijgewerkt en luiden deze voortaan als
volgt:
"§ 27 Beleggingsgrenzen
(…)
3. (…) De ESG-database werkt met diverse beoordelingsmethoden om te evalueren of ESG-normen
aanwezig zijn bij de activa, waaronder:
- Uitsluitingsbeoordeling voor controversiële sectoren
De ESG-database bestempelt bepaalde sectoren en bedrijfsactiviteiten als relevant. Sectoren en
bedrijfsactiviteiten worden als relevant bestempeld als ze betrekking hebben op de productie of
distributie van producten in een controversiële bedrijvigheid ("controversiële sectoren"). De civielevuurwapen- en defensie-industrie, tabakswaren en porno worden bijvoorbeeld als controversiële
sectoren bestempeld.
Andere sectoren en bedrijfsactiviteiten worden als relevant bestempeld als ze betrekking hebben op
de productie of distributie van producten in andere sectoren. Voorbeelden van andere relevante
sectoren zijn bijvoorbeeld kernenergie of steenkoolmijnen en -centrales.
De ESG-database beoordeelt emittenten rekening houdend met het percentage van de totale omzet
die de emittenten halen uit de relevante sectoren en bedrijfsactiviteiten. Hoe kleiner het percentage
inkomsten uit de relevante sectoren en bedrijfsactiviteiten, hoe beter de score.
- Uitsluitingsbeoordeling voor de sector “controversiële wapens”

De ESG-database beoordeelt de betrokkenheid van een onderneming bij controversiële wapens.
Tot controversiële wapens behoren bijvoorbeeld antipersoonsmijnen, clustermunitie, wapens met
verarmd uranium, kernwapens, chemische en biologische wapens.
Emittenten worden voornamelijk beoordeeld op de mate waarin ze betrokken zijn in, onder andere,
de productie van controversiële wapens en wapencomponenten.

- ESG-kwaliteitsbeoordeling
De ESG-database maakt een onderscheid tussen bedrijfs- en staatsemittenten. Voor
ondernemingen vergelijkt de ESG-database emittenten op basis van hun ESG-kwaliteit. Voor de
ESG-kwaliteitsscore van emittenten wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met verschillende ESGfactoren, zoals de aanpak van milieuveranderingen, productveiligheid, personeelsbeheer of
bedrijfsethiek.
De ESG-kwaliteitsscore volgt de zogenaamde "best-in-class-methode". Daarbij ontvangen
emittenten een score ten opzichte van een peergroup. De peergroup bestaat uit ondernemingen uit
dezelfde sector en uit dezelfde regio. Emittenten die bij deze peergroupvergelijking een betere score
halen, worden hoger ingeschat dan emittenten die een relatief mindere score halen.
Voor landen beoordeelt de ESG-database het regeringsbestuur holistisch, onder meer rekening
houdend met de score voor politieke en burgerlijke vrijheden.
- Klimaat- en transitierisicobeoordeling
De ESG-database beoordeelt emittenten op hun gedrag in verband met milieu- en
klimaatveranderingen, zoals de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen en waterbescherming.
Emittenten die minder bijdragen tot de klimaatverandering en andere negatieve veranderingen in
het milieu of met een lagere blootstelling aan dit soort risico’s, krijgen een betere score.
- Normbeoordeling
De ESG-database beoordeelt het gedrag van emittenten, bijvoorbeeld in het kader van de
beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties, de normen van de Internationale
Arbeidsorganisatie en gedrag binnen algemeen aanvaarde internationale normen en principes. Zo
onderzoekt de normbeoordeling bijvoorbeeld schendingen van mensenrechten en van rechten van
werknemers, kinder- of dwangarbeid, ongunstige milieueffecten en bedrijfsethiek.
- Beoordeling van rechten van deelneming in beleggingsfondsen
De ESG-database beoordeelt rechten van deelneming in beleggingsfondsen aan de hand van de
ESG-kwaliteitsscore (met uitsluiting van de landscore), klimaatrisico- en transitierisico- en
normbeoordeling.
In de individuele beoordelingsmethoden krijgen de activa van de emittenten een van zes mogelijke
scores toegewezen, van de hoogste score "A" tot de laagste score "F".
Banktegoeden volgens § 26 punt 3 van de bijzondere beleggingsvoorwaarden worden niet
beoordeeld.
Derivaten overeenkomstig § 26 punt 5 van de bijzondere beleggingsvoorwaarden worden
momenteel niet aangewend om de door het icbe-beleggingsfonds gepromote ecologische en sociale
kenmerken te bereiken en worden dan ook niet meegerekend bij de berekening van het
minimumaandeel van de activa die aan deze kenmerken voldoen. Derivaten op individuele
emittenten mogen voor het icbe-beleggingsfonds echter alleen worden verworven als de emittenten
van de onderliggende waarden voldoen aan de ESG-normen.
Activa die in de individuele beoordelingsmethoden elk een score A-D hebben, in de
uitsluitingsbeoordeling voor controversiële sectoren en in de uitsluitingsbeoordeling voor de sector
"controversiële wapens" een score A-C hebben, voldoen aan de ESG-normen.

De respectieve scores van het actief worden daarbij individueel in beschouwing genomen. Indien
het actief in een beoordelingsmethode een score heeft die niet passend wordt geacht in die
beoordelingsmethode, kan het actief niet worden verworven, zelfs niet als het in een andere
beoordelingsmethode wel een score heeft die passend zou zijn.
4. Maximaal 15% van de waarde van het icbe-beleggingsfonds mag worden belegd in activa die een
ESG-kwaliteitsscore D hebben. Er wordt niet belegd in activa die een ESG-kwaliteitsscore E hebben.
5. Maximaal 5% van de waarde van het icbe-beleggingsfonds mag worden belegd in activa die een
klimaat- en transitierisicoscore E hebben.
6. Maximaal 5% van de waarde van het icbe-beleggingsfonds mag worden belegd in activa die een
normscore E hebben.
7a. In activa met score D of E in de uitsluitingsbeoordeling voor controversiële sectoren en in de
uitsluitingsbeoordeling voor de sector "controversiële wapens", wordt niet belegd. Er wordt een
uitzondering gemaakt voor activa met score D die een band hebben met steenkoolwinning en centrales.
7b. Bovendien geldt voor het icbe-beleggingsfonds uitdrukkelijk dat activa worden uitgesloten die
zijn uitgegeven door emittenten die
- hun omzet genereren uit de fabricage of verkoop van wapens die verboden zijn op grond van
internationale verdragen (bv. chemische-wapenverdragen),
- meer dan 10% van hun omzet genereren uit energieproductie of ander gebruik uit/van fossiele
brandstoffen (buiten aardgas),
- meer dan 10% van hun omzet genereren uit steenkool- en aardoliewinning,
- meer dan 10% van hun omzet genereren uit oliezand- en schaliewinning, -exploratie en diensten.
In afwijking hiervan mogen de door de bovenstaande, uitgesloten emittenten uitgegeven "green
bonds" (groene obligaties), "social bonds" (sociale obligaties) of gelijkaardige obligaties wel worden
verworven, als die obligaties voldoen aan de relevante obligatiebeginselen van de ICMA
("International Capital Market Association").
8. Er wordt niet belegd in activa die in een beoordelingsmethode een score F hebben.
9. Maximaal 25% van de waarde van het icbe-beleggingsfonds mag worden belegd in activa die niet
aan de ESG-normen voldoen of die niet werden beoordeeld. (…)."
3. Aanvulling van gegevens over een minimumallocatie in duurzame beleggingen volgens
artikel 2, nummer 17 van de ESG-informatieverordening
De Vennootschap belegt voor het icbe-beleggingsfonds gedeeltelijk in duurzame beleggingen
overeenkomstig artikel 2, lid 17 van de ESG-informatieverordening die aan de ESG-normen voldoen
en bijdragen aan ten minste één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (zogenaamde
"SDG's" of Sustainable Development Goals) van de VN (Verenigde Naties).
In dit verband worden de volgende gegevens over de bepaling van de duurzame beleggingen voor
het icbe-beleggingsfonds opgenomen in lid 10, dat de minimale beleggingsgrenzen voor duurzame
beleggingen in § 27 ("Beleggingsgrenzen") vastlegt.
"§ 27 Beleggingsgrenzen
(…)
10. (…) De Vennootschap gebruikt gegevens van diverse gegevensverstrekkers, openbare bronnen
en interne beoordelingen (op basis van een welbepaalde beoordelingsmethodologie) om te bepalen
of een economische activiteit duurzaam is. Economische activiteiten die positief bijdragen tot de
SDG's (zogenaamde "Sustainable Development Goals") van de VN (Verenigde Naties) worden

beoordeeld aan de hand van hun omzet, capex ("capital expenditure" of kapitaaluitgaven) en/of opex
("operational expenditure" of operationele uitgaven). Wordt een bijdrage positief bevonden, dan
wordt de economische activiteit als duurzaam beschouwd als de onderneming positief scoort op de
DNSH-beoordeling ("Do No Significant Harm" of geen ernstige afbreuk doet aan de SDG's) en slaagt
in de beoordeling van de minimumgaranties ("safeguard-beoordeling). (…)."
4. Wijziging van de beleggingsgrenzen voor banktegoeden
De beleggingsgrens voor banktegoeden in § 27, lid 14 wordt, rekening houdend met de
beleggingsgrens voor activa die aan de ESG-normen voldoen, van 49% van de waarde van het icbebeleggingsfonds gewijzigd naar 25%.
§ 27, lid 14 luidt voortaan als volgt:

"§ 27 Beleggingsgrenzen
(…)
14. Maximaal 25% van de waarde van het icbe-beleggingsfonds mag worden aangehouden in
banktegoeden volgens § 7 zin 1 van de algemene beleggingsvoorwaarden. (…)."
5. Opname van tijdslimieten voor orderaanname
De tijdslimieten voor orderaanname (cut-off-tijden) worden opgenomen als nieuw lid 2, onder § 29
("rechten van deelneming") voor het icbe-beleggingsfonds, dat voortaan als volgt luidt:
"§ 29 Rechten van deelneming
(…)
2. Orders voor de uitgifte en inkoop van rechten van deelneming die uiterlijk om 13.30 uur CET
("tijdslimiet voor orderaanname") op een waarderingsdag bij de Vennootschap of de Bewaarder
worden ontvangen, worden afgerekend op basis van de NAV per recht van deelneming van de
eerstvolgende waarderingsdag. Orders die na 13.30 uur CET bij de Vennootschap of de Bewaarder
worden ontvangen, worden afgerekend op basis van de NAV per recht van deelneming van de dag
na de eerstvolgende waarderingsdag. (…)."
6. Wijzigingen wegens de overstap van "Essentiële Beleggersinformatie" naar "PRIIPS-KID"
(essentiële-informatiedocument)
Krachtens Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26
november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en
verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP) voor icbe, wordt de vroegere "essentiële
beleggersinformatie" (KIID) feitelijk vervangen door een nieuw "essentiële-informatiedocument"
(PRIIPS-KID).
De algemene en bijzondere beleggingsvoorwaarden worden in die zin gewijzigd en de
"essentiële beleggersinformatie" wordt voortaan vervangen door een "essentiëleinformatiedocument".

De wijzigingen aan de algemene en bijzondere beleggingsvoorwaarden worden van kracht op 1
januari 2023.
Houders van rechten van deelneming die het met deze wijzigingen aan de bijzondere
beleggingsvoorwaarden niet eens zijn, kunnen hun rechten van deelneming in het icbe-

beleggingsfonds kosteloos (behalve eventuele taksen) teruggeven. Gelieve u hiervoor te wenden tot
uw bewaarkantoor (in België bij Deutsche Bank AG bijkantoor van Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000
Brussel).
De geldende contractvoorwaarden, het verkoopprospectus en de Essentiële beleggersinformatie
zijn kosteloos verkrijgbaar bij DWS Investment GmbH en online op www.dws.de.
In België, het telkens geldend verkoopprospectus, de KIID of KID in NL/FR, de halfjaar- en
jaarverslagen en andere verkoopdocumenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels, bij de
financiële dienst in België: Deutsche Bank AG bijkantoor van Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000
Brussel
Frankfurt/Main, december 2022
De directie
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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, 30 december 2022
Geachte aandeelhouder,
Hierbij brengen wij u op de hoogte van de onderstaande wijzigingen die in werking zullen treden
op 30 december 2022 en zullen worden opgenomen in de volgende versie van het Prospectus van december 2022.
WIJZIGINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VENNOOTSCHAP
Niet-financiële kenmerken
Met het oog op transparantie dient u op te merken dat verdere algemene informatie over hoe niet-financiële
kenmerken worden toegepast op de compartimenten is toegevoegd aan het Prospectus.
Er zijn aanvullende toelichtingen opgenomen om uit te leggen hoe de belangrijkste negatieve gevolgen voor
de duurzaamheidsfactoren (PAI) in hun geheel worden beschouwd en om de PAI-indicatoren die door elk
compartiment in aanmerking worden genomen, te specificeren.
Daarnaast vindt u de precontractuele informatie in overeenstemming met de SFDR en de Taxonomieverordening
in een nieuw deel III van het Prospectus.
Gelieve er nota van te nemen dat deze wijzigingen geen gevolgen zullen hebben voor uw beleggingen.
Dekkingsgraad van niet-financiële analyses
Met het oog op transparantie wordt nu vermeld dat de dekkingsgraad van niet-financiële analyses van elk
compartiment exclusief bijkomende liquiditeiten wordt berekend.
Gelieve er nota van te nemen dat deze wijziging geen gevolgen zal hebben voor uw beleggingen.
AANVULLENDE INFORMATIE
Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere formuleringswijzigingen aangebracht om de algemene bewoording van
het Prospectus bij te werken of te verduidelijken, of om te beantwoorden aan nieuwe wetten of regels.
Termen of uitdrukkingen die niet zijn gedefinieerd in deze kennisgeving hebben dezelfde betekenis als in het
Prospectus van de Vennootschap.
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 documenten met essentiële beleggersinformatie, 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 documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt
genomen om te beleggen.
Met vriendelijke groeten,
De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder

BNP PARIBAS INSTICASH
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 65,026
10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type mededeling
Communicatiedatum

Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen
30 december 2022

BNP PARIBAS INSTICASH
Luxemburgse SICAV - ICBE
Maatschappelijke zetel: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 65,026
Btw-nummer: LU24990481
(de “Vennootschap”)
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Luxemburg, 30 december 2022
Geachte aandeelhouder,
Hierbij brengen wij u op de hoogte van de onderstaande wijzigingen die in werking zullen treden op 30 december 2022
en zullen worden opgenomen in de volgende versie van het Prospectus van december 2022.
WIJZIGINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VENNOOTSCHAP (DEEL I)
Niet-financiële kenmerken
Met het oog op transparantie dient u op te merken dat verdere algemene informatie over hoe niet-financiële
kenmerken worden toegepast op de compartimenten is toegevoegd aan het Prospectus.
Een nieuwe Bijlage 5 werd toegevoegd om de verplichtingen op te sommen op het vlak van i) duurzame
beleggingen volgens het SFDR en ii) taxonomiegeoriënteerde beleggingen volgens de Taxonomieverordening.
Er zijn aanvullende toelichtingen opgenomen om uit te leggen hoe de belangrijkste negatieve gevolgen voor
de duurzaamheidsfactoren (PAI) in hun geheel worden beschouwd en om de PAI-indicatoren die door elk
compartiment in aanmerking worden genomen, te specificeren.
Daarnaast vindt u de precontractuele informatie in overeenstemming met de SFDR en de Taxonomieverordening
in een nieuw deel III van het Prospectus.
Gelieve er nota van te nemen dat deze wijzigingen geen gevolgen zullen hebben voor uw beleggingen.
Dekkingsgraad van niet-financiële analyses
Met het oog op transparantie wordt nu vermeld dat de dekkingsgraad (90% of 75% afhankelijk van de situaties,
zoals uitgelegd in het prospectus) van niet-financiële analyses van elk compartiment exclusief bijkomende
liquiditeiten wordt berekend.
Gelieve er nota van te nemen dat deze wijziging geen gevolgen zal hebben voor uw beleggingen.
AANVULLENDE INFORMATIE
Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere formuleringswijzigingen aangebracht om de algemene bewoording van
het Prospectus bij te werken of te verduidelijken, of om te beantwoorden aan nieuwe wetten of regels.
Termen of uitdrukkingen die niet zijn gedefinieerd in deze kennisgeving hebben dezelfde betekenis als in het
Prospectus van de Vennootschap.
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 documenten met essentiële beleggersinformatie, 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 documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt
genomen om te beleggen.
Met vriendelijke groeten,
De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder

AMSELECT
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 255860
10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type mededeling
Communicatiedatum

Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen
30 december 2022

AMSelect
Luxemburgse SICAV – Categorie ICBE
Maatschappelijke zetel: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 255860
Btw-nummer: LU34376951
(de “Vennootschap”)
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Luxemburg, 30 december 2022
Geachte aandeelhouder,
Hierbij brengen wij u op de hoogte van de onderstaande wijzigingen, die in werking zullen treden op 30 december 2022
en zullen worden opgenomen in de volgende versie van het Prospectus van december 2022.
WIJZIGINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VENNOOTSCHAP (DEEL I)
Niet-financiële kenmerken
Met het oog op transparantie dient u op te merken dat verdere algemene informatie over hoe niet-financiële
kenmerken worden toegepast op de compartimenten is toegevoegd aan het Prospectus.
Gelieve er nota van te nemen dat deze wijzigingen geen gevolgen zullen hebben voor uw beleggingen.
WIJZIGINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ELK COMPARTIMENT (DEEL II)
1. Informatie met betrekking tot de SFDR en de Taxonomieverordening
Een opvallende mededeling waarin wordt vermeld waar informatie over doelstellingen inzake milieu, sociale
kenmerken of duurzame beleggingen beschikbaar is, is toegevoegd aan elk compartiment behorend tot artikel 8
en 9 van de SFDR, in overeenstemming met de vereisten zoals beschreven in de Gedelegeerde Verordening (EU)
2022/1288 van de Commissie (CDR).
Daarnaast vindt u de precontractuele informatie in overeenstemming met de SFDR en de Taxonomieverordening
in een nieuw deel III van het prospectus.
Gelieve er nota van te nemen dat deze wijzigingen geen gevolgen zullen hebben voor uw beleggingen.
2. Sycomore Euro Equity Growth
Een meer diepgaande analyse van de beleggingsstrategie van het compartiment AMSELECT Sycomore Euro Equity
Growth leidt tot een wijziging van de SFDR-classificatie van artikel 9 in artikel 8.
Deze wijziging heeft geen invloed op de manier waarop het compartiment wordt beheerd, aangezien het
beleggingsbeleid niet wordt gewijzigd en er geen herschikking van de portefeuille van het compartiment plaatsvindt.
Aandeelhouders kunnen echter de kosteloze (m.u.v. eventuele heffingen) terugkoop van hun aandelen aanvragen
tot 31 januari 2023.
AANVULLENDE INFORMATIE
Termen of uitdrukkingen die niet zijn gedefinieerd in deze kennisgeving hebben dezelfde betekenis als in het
Prospectus van de Vennootschap.
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.

Uw opties:
1. Indien u geen bezwaren hebt tegen deze wijzigingen, hoeft u niets te doen.
2. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen zoals hierboven vermeld onder punt 2 van de wijzigingen die
gelden voor het compartiment (DEEL II), dan kunt u de kosteloze (m.u.v. eventuele heffingen) terugkoop van
uw aandelen aanvragen in de periode tussen 30 december 2022 en 31 januari 2023.
3. Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze Klantendienst (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@
bnpparibas.com).
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 is.
Het volledige prospectus en de geldende documenten met essentiële beleggersinformatie, 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 documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt
genomen om te beleggen.
Met vriendelijke groeten,
De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder

BNP PARIBAS FLEXI I
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 117,580
10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type mededeling
Communicatiedatum

Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen
30 december 2022

BNP PARIBAS FLEXI I
Luxemburgse SICAV - ICBE
Maatschappelijke zetel: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 117,580
Btw-nummer: LU22337069
(de “Vennootschap”)
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Luxemburg, 30 december 2022,
Geachte aandeelhouder,
Hierbij brengen wij u op de hoogte van de onderstaande wijzigingen die in werking zullen treden op
1 januari 2023 en zullen worden opgenomen in de volgende versie van het Prospectus van januari 2023.
A. WIJZIGINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VENNOOTSCHAP
Niet-financiële kenmerken
Met het oog op transparantie dient u op te merken dat verdere algemene informatie over hoe niet-financiële
kenmerken worden toegepast op de compartimenten is toegevoegd aan het Prospectus.
Er zijn aanvullende toelichtingen opgenomen om uit te leggen hoe de belangrijkste negatieve gevolgen voor
de duurzaamheidsfactoren (PAI) in hun geheel worden beschouwd en om de PAI-indicatoren die door elk
compartiment in aanmerking worden genomen, te specificeren.
Daarnaast vindt u de precontractuele informatie in overeenstemming met de SFDR en de Taxonomieverordening
in een nieuw deel III van het Prospectus.
Gelieve er nota van te nemen dat deze wijzigingen geen gevolgen zullen hebben voor uw beleggingen.
Dekkingsgraad van niet-financiële analyses
Met het oog op transparantie wordt nu vermeld dat de dekkingsgraad (90% of 75% afhankelijk van de situaties,
zoals uitgelegd in het prospectus) van niet-financiële analyses van elk compartiment exclusief bijkomende
liquiditeiten wordt berekend.
Gelieve er nota van te nemen dat deze wijziging geen gevolgen zal hebben voor uw beleggingen.
B. WIJZIGINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR SOMMIGE COMPARTIMENTEN
Wijzigingen van Bijlage 5 van het Prospectus van de Vennootschap
-

Wijzigingen van de minimale aandelen van duurzame beleggingen

Gelieve er nota van te nemen dat het minimale aandeel van duurzame beleggingen in de zin van de SFDR voor
deze compartimenten als volgt is gewijzigd:
Vorig minimaal
Nieuw minimaal
aandeel van duurzame aandeel van duurzame
Naam van het compartiment
SFDR-categorie
beleggingen in de zin beleggingen in de zin
van de SFDR
van de SFDR
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA
Art. 8
10%
0%
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG
Art. 8
10%
0%
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities
Art. 8
10%
0%
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond
Art. 8
5%
0%

AANVULLENDE INFORMATIE
Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere formuleringswijzigingen aangebracht om de algemene bewoording van
het Prospectus bij te werken of te verduidelijken, of om te beantwoorden aan nieuwe wetten of regels.
Termen of uitdrukkingen die niet zijn gedefinieerd in deze kennisgeving hebben dezelfde betekenis als in het
Prospectus van de Vennootschap.
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 is.
UW OPTIES
1. Indien u geen bezwaren hebt tegen deze wijzigingen, hoeft u niets te doen.
2. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen in de bovenstaande punten B, dan kunt u de kosteloze
(m.u.v. eventuele heffingen)  terugkoop van uw aandelen aanvragen in de periode tussen 30 december 2022
en 31 januari 2023.
3. Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze Klantendienst
(+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com).
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 documenten met essentiële beleggersinformatie, 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 documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt
genomen om te beleggen.
Met vriendelijke groeten,
De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder

BNP PARIBAS FUNDS
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363
10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type mededeling
Communicatiedatum

Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen
30 december 2022

BNP PARIBAS FUNDS
Luxemburgse SICAV - 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
Luxemburg, 30 december 2022,
Geachte aandeelhouder,
Hierbij brengen wij u op de hoogte van de onderstaande wijzigingen die zullen worden opgenomen in de volgende
versie van het prospectus van de Vennootschap (het “Prospectus”) van januari 2023.
SFDR classificatie - BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)
Een grondiger analyse van de beleggingsstrategie van het compartiment BNP Paribas Funds Environmental
Absolute Return Thematic Equity (EARTH) zal leiden tot een wijziging van de SFDR-indeling van artikel 9 naar
artikel 8.
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het beheer van het compartiment, aangezien het beleggingsbeleid niet
wordt gewijzigd en de portefeuille van het compartiment niet wordt herschikt.
Aandeelhouders kunnen echter tot 31 januari 2023 de kosteloze (m.u.v. eventuele heffingen) terugkoop van hun
aandelen aanvragen..
Wijzigingen van Bijlage 5 van het Prospectus van de Vennootschap
- Wijzigingen van de minimale aandelen van duurzame beleggingen
Gelieve er nota van te nemen dat het minimale aandeel van duurzame beleggingen in de zin van de SFDR voor
deze compartimenten als volgt is gewijzigd:
Vorig minimaal
Nieuw minimaal
aandeel van duurzame
aandeel van duurzame
Naam van het compartiment
SFDR-categorie
beleggingen in de zin van beleggingen in de zin van
de SFDR
de SFDR
BNP Paribas Funds Aqua
Art. 9
75%
85%
BNP Paribas Funds Belgium Equity
Art. 8
30%
15%
BNP Paribas Funds Brazil Equity
Art. 8
10%
23%
BNP Paribas Funds China A-Shares
Art. 8
10%
15%
BNP Paribas Funds China Equity
Art. 8
10%
15%
BNP Paribas Funds Climate Impact
Art. 9
75%
85%
BNP Paribas Funds Consumer Innovators
Art. 8
25%
30%
BNP Paribas Funds
Art. 8
40%
30%
Disruptive Technology
BNP Paribas Funds Ecosystem Restoration
Art. 9
75%
85%
BNP Paribas Funds Emerging Markets
Art. 9
75%
85%
Climate Solutions
BNP Paribas Funds
Art. 8
N.v.t.
0%
Emerging Multi-Asset Income
BNP Paribas Funds Energy Transition
Art. 9
75%
85%

Naam van het compartiment
BNP Paribas Funds Environmental
Absolute Return Thematic Equity
(EARTH)
BNP Paribas Funds Euro Corporate
Bond Opportunities
BNP Paribas Funds Euro Corporate
Green Bond
BNP Paribas Funds Euro Equity
BNP Paribas Funds
Euro Flexible Bond
BNP Paribas Funds
Euro High Yield Bond
BNP Paribas Funds
Euro High Yield Bond
BNP Paribas Funds
Euro Money Market
BNP Paribas Funds Euro Short Term
Corporate Bond Opportunities
BNP Paribas Funds Europe Equity
BNP Paribas Funds Europe Growth
BNP Paribas Funds
Flexible Global Credit
BNP Paribas Funds
Global Climate Solutions
BNP Paribas Funds
Global Environment
BNP Paribas Funds
Global High Yield Bond
BNP Paribas Funds
Global Inflation-Linked Bond
BNP Paribas Funds Green Bond
BNP Paribas Funds Green Tigers
BNP Paribas Funds
Health Care Innovators
BNP Paribas Funds Inclusive Growth
BNP Paribas Funds
Latin America Equity
BNP Paribas Funds Seasons
BNP Paribas Funds SMaRT Food
BNP Paribas Funds Social Bond
BNP Paribas Funds
Sustainable Asian Cities Bond
BNP Paribas Funds
Sustainable Euro Low Vol Equity
BNP Paribas Funds Sustainable Euro
Multi-Factor Corporate Bond
BNP Paribas Funds Sustainable Euro
Multi-Factor Equity
BNP Paribas Funds Sustainable
Europe Dividend
BNP Paribas Funds Sustainable
Europe Multi-Factor Equity
BNP Paribas Funds
Sustainable Europe Value

Vorig minimaal
Nieuw minimaal
aandeel van duurzame
aandeel van duurzame
SFDR-categorie
beleggingen in de zin van beleggingen in de zin van
de SFDR
de SFDR
Art. 8

75%

55%

Art. 8

35%

25%

Art. 9

75%

80%

Art. 8

40%

35%

Art. 8

20%

15%

Art. 8

25%

20%

Art. 8

25%

20%

Art. 8

15%

10%

Art. 8

35%

25%

Art. 8
Art. 8

40%
40%

45%
45%

Art. 8

25%

26%

Art. 9

75%

85%

Art. 9

75%

85%

Art. 8

15%

10%

Art. 8

N.v.t.

0%

Art. 9
Art. 9

75%
75%

80%
85%

Art. 8

50%

56%

Art. 8

55%

51%

Art. 8

15%

31%

Art. 8
Art. 9
Art. 9

N.v.t.
75%
75%

0%
85%
80%

Art. 9

75%

80%

Art. 8

55%

50%

Art. 8

55%

37%

Art. 8

70%

50%

Art. 8

55%

40%

Art. 8

70%

50%

Art. 8

55%

35%

Naam van het compartiment
BNP Paribas Funds
Sustainable Global Low Vol Equity
BNP Paribas Funds Sustainable
Global Multi-Factor Corporate Bond
BNP Paribas Funds Sustainable
Global Multi-Factor Equity
BNP Paribas Funds Sustainable
US Multi-Factor Corporate Bond
BNP Paribas Funds Sustainable
US Multi-Factor Equity
BNP Paribas Funds Turkey Equity
BNP Paribas Funds US Growth
BNP Paribas Funds
US High Yield Bond
BNP Paribas Funds
USD Short Duration Bond
BNP Paribas Funds US Small Cap
BNP Paribas Funds
USD Money Market

Vorig minimaal
Nieuw minimaal
aandeel van duurzame
aandeel van duurzame
SFDR-categorie
beleggingen in de zin van beleggingen in de zin van
de SFDR
de SFDR
Art. 8

55%

40%

Art. 8

50%

36%

Art. 8

55%

40%

Art. 8

45%

35%

Art. 8

55%

37%

Art. 8
Art. 8

N.v.t.
40%

0%
25%

Art. 8

15%

10%

Art. 8

13%

10%

Art.8

20%

24%

Art. 8

15%

10%

Aandeelhouders die hebben belegd in de vetgedrukte compartimenten in de bovenstaande tabel (waarvoor het
percentage duurzame beleggingen zal afnemen) kunnen tot 31 januari 2023 de terugkoop van hun aandelen
kosteloos (m.u.v. eventuele heffingen) aanvragen.
-

Wijzigingen van de minimale percentages van beleggingen afgestemd op de Europese Taxonomieverordening

Gelieve er nota van te nemen dat de minimale aandelen van duurzame beleggingen afgestemd op de Europese
Taxonomieverordening voor deze compartimenten als volgt zijn gewijzigd:
Vorig minimaal
Nieuw minimaal
percentage van
percentage van
beleggingen afgestemd
beleggingen afgestemd
Naam van het compartiment
SFDR-categorie
op de Europese
op de Europese
Taxonomieverordening
Taxonomieverordening
Inclusief staatsobligaties Inclusief staatsobligaties
BNP Paribas Funds Belgium Equity
Art. 8
2%
0%
BNP Paribas Funds Climate Impact
Art. 9
10%
8%
BNP Paribas Funds Environmental
Absolute Return Thematic Equity
Art. 8
10%
5%
(EARTH)
BNP Paribas Funds Sustainable Euro
Art. 9
2%
0%
Multi-Factor Corporate Bond
-

De belangrijkste negatieve gevolgen voor de duurzaamheidsfactoren zijn als volgt gewijzigd:

Gelieve er nota van te nemen dat de belangrijkste negatieve gevolgen voor de duurzaamheidsfactoren binnen
Bijlage 5 voor deze compartimenten als volgt zijn gewijzigd:
Vorige overwegingen van
Nieuwe overwegingen
belangrijke negatieve
van belangrijke negatieve
Naam van het compartiment SFDR-categorie
gevolgen voor de
gevolgen voor de
duurzaamheidsfactoren
duurzaamheidsfactoren
Ja, via een gerichte PAIJa, via de General PAIBNP Paribas Funds Aqua
Art. 9
benadering zoals beschreven
benadering
in Deel III
Ja, via een gerichte PAIBNP Paribas Funds Climate
Ja, via de General PAIArt. 9
benadering zoals beschreven
Impact
benadering
in Deel III

SFDR-categorie

Vorige overwegingen van
belangrijke negatieve
gevolgen voor de
duurzaamheidsfactoren

BNP Paribas Funds
Global Environment

Art. 9

Ja, via de General PAIbenadering

BNP Paribas Funds Green Tigers

Art. 9

Ja, via de General PAIbenadering

BNP Paribas Funds Harmony

Art. 8

BNP Paribas Funds
Multi-Asset Thematic

Art. 8

BNP Paribas Funds SMaRT Food

Art. 9

Naam van het compartiment

BNP Paribas Funds
Sustainable Multi-Asset Balanced
BNP Paribas Funds
Sustainable Multi-Asset Flexible
BNP Paribas Funds
Sustainable Multi-Asset Growth
BNP Paribas Funds
Sustainable Multi-Asset Stability
BNP Paribas Funds
Target Risk Balanced

Art. 8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8

Ja, via de General PAIbenadering
Ja, via de General PAIbenadering
Ja, via de General PAIbenadering
Ja, via de General PAIbenadering
Ja, via de General PAIbenadering
Ja, via de General PAIbenadering
Ja, via de General PAIbenadering
Ja, via de General PAIbenadering

Nieuwe overwegingen
van belangrijke negatieve
gevolgen voor de
duurzaamheidsfactoren
Ja, via een gerichte PAIbenadering zoals beschreven
in Deel III
Ja, via een gerichte PAIbenadering zoals beschreven
in Deel III
Verplichte zakelijke
indicatoren: 4, 10 en 14
Verplichte zakelijke
indicatoren: 4, 10 en 14
Ja, via een gerichte PAIbenadering zoals beschreven
in Deel III
Verplichte zakelijke
indicatoren: 4, 10 en 14
Verplichte zakelijke
indicatoren: 4, 10 en 14
Verplichte zakelijke
indicatoren: 4, 10 en 14
Verplichte zakelijke
indicatoren: 4, 10 en 14
Verplichte zakelijke
indicatoren: 4, 10 en 14

Niet-financiële kenmerken
Zoals vereist door de SFDR en de Taxonomieverordening zal precontractuele informatie voor elk compartiment in
het Prospectus worden geïntegreerd in een nieuw Deel III.
Gelieve er nota van te nemen dat deze aanvullende informatie geen gevolgen zal hebben voor uw beleggingen.
Dekkingsgraad van niet-financiële analyses
Met het oog op transparantie dient u er nota van te nemen dat nu voor alle betreffende compartimenten
de dekkingsgraad van niet-financiële analyses (90% of 75% afhankelijk van de situatie, zoals uitgelegd in het
prospectus) wordt berekend exclusief bijkomende liquide activa.
Gelieve er nota van te nemen dat deze verduidelijking geen gevolgen zal hebben voor uw beleggingen.
AANVULLENDE INFORMATIE
Termen of uitdrukkingen die niet zijn gedefinieerd in deze kennisgeving hebben dezelfde betekenis als in het
Prospectus van de Vennootschap.
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 documenten met essentiële beleggersinformatie, 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 documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt
genomen om te beleggen.
Met vriendelijke groeten,
De Raad van Bestuur
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THEAM QUANT
R.C.S. Luxembourg B 183.490
60, avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxemburg
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type mededeling
Communicatiedatum

Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen
3 januari 2023

THEAM QUANT
Société d’investissement à capital variable naar Luxemburgs recht
Naamloze vennootschap
60, avenue J.F. Kennedy, L 1855 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 183.490
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
3 Januari 2023
Geachte mevrouw, geachte heer,
Hierbij brengen wij u op de hoogte dat een nieuw prospectus van de SICAV THEAM QUANT van januari 2023
van kracht zal worden op 1 januari 2023.
De belangrijkste wijzigingen in het prospectus worden hieronder beschreven.
Ongedefinieerde termen die in dit document met een hoofdletter worden geschreven, hebben de betekenis zoals
eraan toegekend in het laatste visaprospectus van de SICAV van september 2022.
1/ Wijziging van het prospectus in overeenstemming met de technische reguleringsnormen ter aanvulling
van de SFDR-verordening
ESG-criteria (ecologische, sociale en governancecriteria) worden in acht genomen bij het beleggingsproces van de
SICAV THEAM QUANT. De SICAV THEAM QUANT is onderworpen aan Europese verordeningen inzake duurzame
financiering en meer bepaald aan de twee volgende verordeningen:
-

de Europese Verordening van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid
in de financiëledienstensector («SFDR-verordening»), waarin transparantieregels en bepalingen voor
duurzaamheidsinformatie zijn vastgesteld;

-

de Europese Verordening van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering
van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088, waarin criteria worden
vastgesteld om te bepalen of een economische activiteit als ecologisch duurzaam wordt beschouwd.

Om aan deze verordeningen te voldoen, is het prospectus van de SICAV THEAM QUANT gewijzigd en is een
gestandaardiseerd en gedetailleerd document bijgevoegd voor elk Subfonds dat is gecategoriseerd als artikel 8
of 9 onder de SFDR-verordening. .
Enerzijds geeft elk document aan of het financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling conform Artikel
9 van de SFDR-verordening heeft of dat het financiële product milieu of sociale kenmerken bevordert conform
Artikel 8 van deze verordening met de bedoeling om al dan niet een minimumaandeel duurzame beleggingen te
hebben. Anderzijds wordt hierin beschreven hoe het Subfonds dit resultaat bereikt.
Het prospectus van de SICAV THEAM QUANT is dienovereenkomstig bijgewerkt. Er hebben met name
aanpassingen in de duurzame beleggingsdoelstelling1 plaatsgevonden. Daarnaast is een duidelijke verklaring
geïntroduceerd in het Speciaal deel van elk relevante Subfonds dat wordt gecategoriseerd onder de artikelen 8
en 9 van de SFDR, waarin wordt vermeld waar de informatie over ecologische of sociale kenmerken of sociale
beleggingsdoelstellingen beschikbaar is.
1

In de zin van de Global Sustainability-benadering

2/ Wijziging van de SFDR-classificatie van THEAM QUANT- Bond Europe Climate Carbon Offset Plan, THEAM
QUANT- EM Climate Carbon Offset Plan, THEAM QUANT- Equity Europe Climate Care en THEAM QUANT –
World Climate Carbon Offset Plan
De classificatie van de Subfondsen is geïntroduceerd voor de implementatie van de SFDR-verordening
vanaf 10 maart 2021. In de context van de latere verduidelijkingen op Europees niveau voor de implementatie
van de technische reguleringsnormen vanaf 1 januari 2023 waarin de details van de inhoud en presentatie
van alle informatie met betrekking tot het bevorderen van milieu- of sociale kenmerken en duurzame
beleggingsdoelstellingen in precontractuele documenten zijn vastgelegd, is echter besloten om de classificatie
van enkele Subfondsen te herzien.
Daarom is besloten de SFDR-classificatie van de Subfondsen te wijzigen voor de hieronder vermelde Subfondsen.
Naam van de Subfondsen
Huidige SFDR-classificatie Nieuwe SFDR-classificatie
THEAM QUANT – Bond Europe Climate Carbon Offset Plan
Artikel 9
Artikel 8
THEAM QUANT – Equity Europe Climate Care
Artikel 9
Artikel 8
THEAM QUANT – World Climate Carbon Offset Plan
Artikel 9
Artikel 8
De wijziging van de SFDR-classificatie heeft geen invloed op het risico- en rendementsprofiel van uw Subfonds of
op de geïmplementeerde beleggingsstrategieën binnen elk Subfonds en wordt beschouwd als een niet-materiële
wijziging.
3/ Bijkomende wijzigingen
Houd er rekening mee dat de informatie in deze kennisgeving geen exhaustieve beschrijving is van de wijzigingen
in het prospectus. Er zijn ook enkele bijkomende beschrijvende wijzigingen doorgevoerd om de algemene
formulering van het Prospectus nauwkeuriger te maken en te verbeteren. Deze wijzigingen hebben geen financiële
materiële impact op uw belegging.
In het bijzonder zijn de verwijzingen naar BNP Paribas Securities Services – Luxemburgs filiaal gewijzigd naar
BNP Paribas – Luxemburgs filiaal, naar aanleiding van de fusie van BNP Paribas Securities Services S.C.A. en
BNP Paribas zoals reeds aangekondigd in een publicatie van 24 augustus 2022. Ter herinnering: als gevolg van een
dergelijke fusie zijn alle activa, verplichtingen en activiteiten van BNP Paribas Securities Services overgedragen aan
BNP Paribas als opvolger onder algemene titel, en BNP Paribas neemt alle functies en diensten toevertrouwd aan
BNP Paribas Securities Services S.C.A en haar dochterondernemingen over. In het Groothertogdom Luxemburg
is de fusie waargemaakt door de absorptie van BNP Paribas Securities Services S.C.A – Luxemburgs filiaal door
BNP Paribas – Luxemburgs filiaal. Vanuit praktisch oogpunt heeft deze fusie geen gevolgen voor de operationele,
organisationele en commerciële flows die momenteel van toepassing zijn en brengt geen extra kosten voor u met
zich mee.
Daarnaast is het correspondentieadres van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France gewijzigd naar TSA 90007 92729 Nanterre CEDEX.
We nodigen u uit om het herziene prospectus van SICAV THEAM Quant zorgvuldig te lezen.
Het prospectus en elk document met essentiële beleggersinformatie zijn op schriftelijk verzoek
verkrijgbaar bij BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France – CIB STRATEGIES SALES SUPPORT- TSA 90007 92729 Nanterre CEDEX, bij het Geregistreerde kantoor van de SICAV THEAM QUANT - 60, avenue J.F. Kennedy,
L 1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg en op de website www.bnpparibas-am.be. Wij wijzen u erop dat
het verplicht en belangrijk is om al deze documenten te lezen.
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd op www.fundinfo.com en de www.bnpparibas-am.be.
De essentiële informatiedocumenten dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om
te beleggen.
Aarzel niet om contact op te nemen met uw adviseur als u meer informatie wilt.
Met vriendelijke groet,
THEAM QUANT
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Ondernemingsnummer
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Beheerder

BNP PARIBAS FUNDS
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363
10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type mededeling
Communicatiedatum

Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen
9 januari 2023

BNP PARIBAS FUNDS
Luxemburgse SICAV – 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 – BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS
Luxemburg, 9 januari 2023,
Geachte aandeelhouder,
Verwezen wordt naar de kennisgeving van 30 december 2022 met betrekking tot het prospectus van de
Vennootschap van januari 2023 (het “Prospectus”).
In de kennisgeving werd aangegeven dat het minimale aandeel van duurzame beleggingen van het compartiment
BNP Paribas Funds Health Care Innovators was vastgesteld op 56%.
In tegenstelling tot wat werd aangegeven, is het minimumaandeel aan duurzame beleggingen van het
compartiment BNP Paribas Funds Health Care Innovators niet vastgesteld op 56%, maar op 30% (het voormalige
percentage zoals aangegeven in het prospectus van de Vennootschap van 12 augustus 2022 was 50%). Dit nieuwe
percentage komt tot uiting in het Prospectus.
Vanwege deze daling kunnen aandeelhouders de kosteloze (m.u.v. eventuele heffingen) terugkoop van hun
aandelen aanvragen tot 9 februari 2023.
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 documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt
genomen om te beleggen.
Met vriendelijke groeten,
De Raad van Bestuur
AANVULLENDE INFORMATIE
Termen of uitdrukkingen die niet zijn gedefinieerd in deze kennisgeving hebben dezelfde betekenis als in het
prospectus van de Vennootschap.
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.
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SELECT GLOBAL
R.C.S. B-186.547
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg
BANQUE DEGROOF PETERCAM
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SELECT GLOBAL
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
Maatschappelijke zetel: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg
R.C.S. B-186.547
FUSIE
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE COMPARTIMENTEN
SELECT GLOBAL SUSTAINABLE LOW
SELECT GLOBAL SUSTAINABLE MEDIUM
SELECT GLOBAL SUSTAINABLE HIGH
(de ‘Overgenomen Compartimenten’)
De aandeelhouders van de voornoemde compartimenten worden hierbij op de hoogte gebracht dat blijkens een
beslissing van de raad van bestuur van SELECT GLOBAL (de ‘bevek’) op grond van artikel 25 van de statuten
van de bevek en hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 aangaande instellingen voor
collectieve belegging (de ‘Wet’) er zal worden overgegaan tot fusie van de Overgenomen Compartimenten
met de Compartimenten DP PATRIMONIAL – Sustainable Low, DP PATRIMONIAL – Sustainable Medium en
DP PATRIMONIAL – Sustainable High van de bevek DP PATRIMONIAL (de ‘Overnemende Compartimenten’),
met ingang van 23 januari 2023, in overeenstemming met artikel 1, punt (20), alinea a) van de Wet.
Overgenomen Compartimenten
Overnemende Compartimenten
SELECT GLOBAL Sustainable Low
=> DP PATRIMONIAL – Sustainable Low
SELECT GLOBAL Sustainable Medium
=> DP PATRIMONIAL – Sustainable Medium
SELECT GLOBAL Sustainable High
=> DP PATRIMONIAL – Sustainable High
1. Datum van Inwerkingtreding van de fusie
De fusie zal in werking treden op 23 januari 2023.
2. Context van en reden voor de fusie
Deze fusie wordt ingegeven door redenen van commerciële strategie en een rationalisering van de compartimenten
van het assortiment van Bank Degroof Petercam nv dat aan beleggers wordt aangeboden.
3. Gevolgen van de fusie voor de aandeelhouders van het Overgenomen Compartiment
De fusie zal de volgende gevolgen hebben voor het Overgenomen Compartiment:
- De laatste orders voor inschrijving, omzetting en inkoop binnen de Overgenomen Compartimenten zullen
worden aanvaard tot uiterlijk 17 januari 2023 om 12.00 uur (Luxemburgse tijd). De orders die na dit uiterste
tijdstip worden ontvangen, zullen worden geweigerd.
- De aandeelhouders van de Overgenomen Compartimenten die geen gebruik maken van hun recht tot
inkoop van hun aandelen, zoals uiteengezet in punt 9 hieronder, zullen op de Datum van Inwerkingtreding
aandeelhouders worden van de overeenstemmende Overnemende Compartimenten.
- De aandeelhouders van de Overgenomen Compartimenten zullen invloed ondervinden van de periode waarin
de inschrijvingen, inkopen en omzettingen worden opgeschort, zoals omschreven in punt 8 hieronder.
- De portefeuilles van de Overgenomen Compartimenten kunnen met het oog op hun fusie of een inbreng
in contanten in de overeenstemmende Overnemende Compartimenten gedeeltelijk of volledig worden
gedesinvesteerd zodat ze niet langer voldoen aan hun beleggingsdoelstelling, hun beleggingsbeleid en hun
beleggingsbeperkingen en risicospreiding.
- De Overgenomen Compartimenten zullen zonder vereffening worden ontbonden door de overdracht van hun
volledige vermogen, zowel actief als passief, naar de Overnemende Compartimenten, door de toekenning
van aandelen van de overeenstemmende Overnemende Compartimenten aan de aandeelhouders van de
Overgenomen Compartimenten op de Datum van Inwerkingtreding.
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De Overgenomen Compartimenten zullen ophouden te bestaan op de datum van inwerkingtreding.
Er zal geen enkele algemene aandeelhoudersvergadering van de Overgenomen Compartimenten worden
bijeengeroepen met het oog op de goedkeuring van de fusie. De aandeelhouders zullen niet over deze fusie
hoeven te stemmen.
4. Gelijkenissen tussen de Overnemende Compartimenten en de Overgenomen Compartimenten
De Overnemende Compartimenten zijn een kloon van de Overgenomen Compartimenten en zijn dus in alle
opzichten vergelijkbaar met de Overgenomen Compartimenten, met uitzondering van de volgende punten:
Kenmerken
Jaarlijkse algemene
vergadering

Overgenomen Compartimenten
De vierde maandag
van de maand april om 10 uur
Van 1 januari tot 31 december

Maatschappelijk boekjaar
Aangeboden
aandelenklassen

A,B,C1,C2,D1 en D2

Overnemende Compartimenten
De laatste dinsdag
van de maand juli om 11 uur
Van 1 april van elk jaar tot 31 maart
van het daaropvolgende jaar
A,B,C1,C2,D1,D2,LM en LN

5. ISIN-code
De ISIN-codes van de Overgenomen Compartimenten zullen op de Datum van Inwerkingtreding worden
overgedragen.
Opgelet: de overdracht moet worden beschouwd als een wijziging van emittent in de zin van de definitie in
punt 4.16, pagina 11 van versie 19, november 2021 van de ‘Uniform Guidelines relating to ISO 6166’ (8e editie),
gepubliceerd door de Association of National Numbering Agencies scrl, want de aandelen van de Overgenomen
Klassen zullen opnieuw worden aangemerkt als aandelen van de Overnemende Klassen.
Bijgevolg zullen de onderstaande ISIN-codes van de aandelen van de Overgenomen Klassen op de Datum van
Inwerkingtreding worden overgedragen naar de overeenstemmende Overnemende Klassen, ook de nietgeïntroduceerde Overgenomen Klassen.
Overgenomen
Compartiment
SELECT GLOBAL
Sustainable Low

SELECT GLOBAL
Sustainable Medium

SELECT GLOBAL
Sustainable High

Klasse
A
B
C1
D1
C2
D2
A
B
C1
D1
C2
D2
A
B
C1
D1
C2
D2

ISIN-code

Overnemend
Compartiment

LU1602188515
LU1602188606
DP PATRIMONIAL –
LU1862520985
=>
LU1862521017
Sustainable Low
LU1862521108
LU1862521280
LU1602188945
LU1602189166
DP PATRIMONIAL –
LU1862521363
=>
LU1862521447
Sustainable Medium
LU1862521520
LU1862521793
LU1602189679
LU1602189752
DP PATRIMONIAL –
LU1862521959
=>
LU1862522098
Sustainable High
LU1862522171
LU1862522254

Klasse

ISIN-code

A
B
C1
D1
C2
D2
A
B
C1
D1
C2
D2
A
B
C1
D1
C2
D2

LU1602188515
LU1602188606
LU1862520985
LU1862521017
LU1862521108
LU1862521280
LU1602188945
LU1602189166
LU1862521363
LU1862521447
LU1862521520
LU1862521793
LU1602189679
LU1602189752
LU1862521959
LU1862522098
LU1862522171
LU1862522254

6. Waarderingsmethode van de activa en de passiva
De waardering van de activa en passiva op de Datum van Inwerkingtreding met het oog op de berekening van de
ruilverhouding zal dezelfde zijn als degene die wordt gebruikt voor de berekening van de NIW, zoals omschreven
in het prospectus van DP PATRIMONIAL dat van kracht is.
7. Berekeningsmethode van de ruilverhouding
Aangezien de Overnemende Compartimenten na de fusie zullen worden geïntroduceerd, zullen de aandeelhouders
van de Overgenomen Compartimenten die op de Datum van Inwerkingtreding aandelen van de Overgenomen
Compartimenten houden, in ruil aandelen van de overeenstemmende Klassen van de Overnemende
Compartimenten ontvangen volgens een ruilverhouding van één voor één.
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Overeenkomstig de vereisten uiteengezet in artikel 71 van de Wet, zullen de ruilverhoudingen worden gevalideerd
door KPMG Luxembourg, 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, de bedrijfsrevisor van de bevek op de
Datum van Inwerkingtreding.
De fusieverhoudingen zullen worden bekendgemaakt zodra ze bekend zijn, en uiterlijk op 2 februari 2023.
8. Regels die van toepassing zijn op de overdracht van activa en de omruiling van aandelen
Inschrijvingen, inkopen en omzettingen naar of vanuit de Overgenomen Compartimenten zullen worden
aanvaard tot 17 januari 2023 om 12 uur (Luxemburgse tijd) en zullen worden verwerkt op basis van de NIW op
datum van 18 januari 2023. Na 17 januari 2023 om 12 uur (Luxemburgse tijd) zullen er voor de Overgenomen
Compartimenten geen inkopen, inschrijvingen of omzettingen van aandelen meer worden aanvaard.
De doelstelling van deze opschortingen is om de nodige procedures toe te passen om de fusietransactie zo
goed mogelijk te laten verlopen, en om de belangen van de aandeelhouders te vrijwaren, met name door een
desinvestering van de portefeuille van de Overgenomen Compartimenten, in voorkomend geval. De portefeuilles
van de Overgenomen Compartimenten kunnen met het oog op de fusie of een inbreng in contanten in de
overeenstemmende Overnemende Compartimenten gedeeltelijk of volledig worden gedesinvesteerd zodat ze
niet langer voldoen aan hun beleggingsdoelstelling, hun beleggingsbeleid en hun beleggingsbeperkingen en
risicospreiding.
Op de Datum van Inwerkingtreding zullen de houders van aandelen van de Klassen van de Overgenomen
Compartimenten nieuwe aandelen in de overeenstemmende Klassen van de Overnemende Compartimenten
ontvangen.
De aandelen die worden aangehouden in de Overgenomen Compartimenten zullen worden vernietigd.
9. Recht op kosteloze inkoop of omzetting van de aandelen
De aandeelhouders van het Overgenomen Compartiment hebben de volgende opties:
- Indien u instemt met deze fusie, hoeft u niets te ondernemen. Vanaf de Datum van Inwerkingtreding zullen de
aandelen van de aandeelhouders van de Overgenomen Compartimenten worden omgeruild tegen aandelen
van de overeenstemmende Overnemende Compartimenten. Zij zullen hun rechten in de Overnemende
Compartimenten kunnen uitoefenen met ingang van 25 januari 2023.
- Indien u het niet eens bent met deze fusie en er dus niet aan wenst deel te nemen, hebt u de mogelijkheid
om de kosteloze inkoop of omzetting van uw aandelen te vragen gedurende een periode van één maand,
vanaf 16 december 2022 tot 17 januari 2023 om 12.00 uur (Luxemburgse tijd).
10. Overige informatie
De kosten met betrekking tot de fusie zullen worden betaald door Bank Degroof Petercam nv, de beheerder van
de Overgenomen en Overnemende Compartimenten.
De aandeelhouders wordt verzocht om aandachtig de documenten met essentiële beleggersinformatie van de
respectieve Overnemende Compartimenten te lezen die op eenvoudig verzoek gratis beschikbaar zijn op de
maatschappelijke zetel van DP PATRIMONIAL of op de website van de Beheervennootschap van DP PATRIMONIAL,
www.dpas.lu.
Aandeelhouders die twijfelen over de fiscale gevolgen die het voorgaande met zich mee kan brengen, en
met betrekking tot hun eigen persoonlijke situatie, wordt aangeraden om hun financieel, juridisch of fiscaal
adviseur te raadplegen alvorens de fusietransactie tot stand komt.
Het geldende prospectus van de bevek en dat van DP PATRIMONIAL, de documenten met essentiële
beleggersinformatie (Key Investor Information Documents, ‘KIID’) van de Overnemende Compartimenten en
de jaar- en halfjaarverslagen van de bevek zijn gratis op eenvoudig verzoek verkrijgbaar – in het Frans en het
Nederlands – bij de maatschappelijke zetel van de bevek (L-2453 Luxemburg, 12, Rue Eugène Ruppert) en in België
bij Bank Degroof Petercam nv, Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel, die optreedt als financiële dienstverlener in
België voor de bevek.
De prijs van de aandelen wordt in België gepubliceerd op de volgende websites: www.fundinfo.be en
www.beama.be, en kan op schriftelijk verzoek worden verkregen bij Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.,
12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
De raad van bestuur
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ICB/compartiment/ISIN BNPPF PRIVATE
Ondernemingsnummer 0678.978.818
Adres
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
Beheerder

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium

Type mededeling
Communicatiedatum

Berichten m.b.t. herstructureringen
16 december 2022

BNPPF PRIVATE
NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
RPR 0678.978.818
Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
De aandeelhouders van de Bevek BNPPF PRIVATE worden op de hoogte gebracht van de beslissing
van de Raad van Bestuur van de Bevek, onder voorbehoud van goedkeuring door het FSMA, om de
volgende wijzigingen in het prospectus ‘December 2022’ op te nemen als volgt:

1. Aandelenklasse ‘Classic-Solidarity’: wijziging van de begunstigde van de distributievergoeding
(‘Charity fee’)
Als gevolg van de beslissing van de distributeur om een toegewijd bedrijfsfonds op te richten,
genaamd ‘Impact Together’, gehost en beheerd door de Koning Boudewijnstichting, en dat alle
filantropische initiatieven centraliseert die verband houden met de investeringen die worden
verkocht door de distributeur, wordt de begunstigde van de distributie gewijzigd. De distributiecommissie zal immers worden betaald ten gunste van ‘Impact Together’, een filantropisch
bedrijfsfonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat onder andere schenkt aan nonprofitorganisaties en/of andere liefdadigheidsinstellingen. De lijst met ondersteunde organisaties is beschikbaar op de pagina ‘Impact Together’ van de website www.bnpparibasfortis.com.

2. Het schrappen van het inflatierisico binnen het risicoprofiel van het compartiment ‘Wealth
Sustainable Growth’
De verwijzing naar ‘inflatierisico’ is geschrapt uit de sectie ‘Risicoprofiel van het compartiment’.

3. Het schrappen van de verwijzing naar de externe onderneming FundQuest Advisor
Naar aanleiding van de integratie van het externe bedrijf FundQuest Advisor binnen de
structuur van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, is de verwijzing naar het bedrijf geschrapt
in de tekst van het prospectus.
Het prospectus ‘December 2022’ wordt in die zin aangepast.
De aandeelhouders worden eraan herinnerd dat zij te allen tijde kosteloos de terugkoop van hun
deelbewijzen kunnen aanvragen.
U kunt het prospectus, het document met de Essentiële Beleggersinformatie, het halfjaarlijks rapport
en jaarrapport van de bevek BNPPF PRIVATE 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.
De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN Nagelmackers
Ondernemingsnummer 0449.575.796
Adres
Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel
Beheerder
Type mededeling
Communicatiedatum

Berichten m.b.t. herstructureringen
22/12/2022
PERSBERICHT

In overeenstemming met de beslissingen tot fusie genomen door de buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders van elk van de compartimenten Nagelmackers Premium Vivace (het "Opgeslorpt
Compartiment") en Nagelmackers Multifund Full Equities (het "Verkrijgend Compartiment" en, samen
met het Verkrijgende Compartiment, de "Compartimenten") van de Bevek Nagelmackers op 13/12/2022,
wordt de ruilverhouding van de gefuseerde compartimenten die werd bepaald op basis van de nettoinventariswaarde per aandeel van de Compartimenten op datum van 7/12/2022, hieronder aan u
meegedeeld.
De aandeelhouders van het Opgeslorpt Compartiment krijgen aandelen in het Verkrijgende
Compartiment toegewezen volgens de volgende verhouding: 0.3371 kapitalisatieaandelen van de
basisklasse in het Verkrijgende Compartiment voor ieder kapitalisatieaandeel van klasse "R" in het
Opgeslorpt Compartiment.
De aandelen in het Opgeslorpt Compartiment worden automatisch omgeruild voor aandelen in het
Verkrijgend Compartiment. Indien deze op naam zijn, wordt er automatisch ingeschreven in het
aandelenregister van het Opgeslorpt Compartiment. Indien de aandelen van het Opgeslorpt
Compartiment gedematerialiseerd zijn, worden ze automatisch vervangen, via de bankier van de
aandeelhouder, in gedematerialiseerde aandelen van het Verkrijgend Compartiment.
Het fusievoorstel, het bericht tot oproeping en kennisgeving, de verklaring van de bewaarder in
overeenstemming met artikel 166, §1, alinea 2, 3° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met
betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn
2009/65/CE ("het ICB-KB"), het rapport van de revisor in overeenstemming met artikel 172 van het ICBKB, de meest recente versie van het Prospectus van de BEVEK, evenals het laatste jaarverslag en, indien
gepubliceerd, halfjaarverslag en de essentiële beleggersinformatie, zijn kosteloos in het Frans en
Nederlands beschikbaar op eenvoudig verzoek bij de financiële dienst of, evenals op eenvoudig verzoek,
op volgend e-mailadres: legal.be@caceis.com of sam.melis@fimacs.eu.
Het bericht tot oproeping en kennisgeving en het huidige bericht zijn beschikbaar op de site
www.nagelmackers.be.
Ten slotte bevestigen we dat de netto-inventariswaarden van de compartimenten van de BEVEK worden
gepubliceerd in de kranten De Tijd en L'Echo.
de Raad van Bestuur,

ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS B CONTROL
Ondernemingsnummer 0898.356.392
Adres
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
Beheerder

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium

Type mededeling
Communicatiedatum

Berichten m.b.t. Corporate Actions
13 december 2022

BNP PARIBAS B CONTROL
NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
RPR 0898.356.392
Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
VAN DE COMPARTIMENTEN
‘QUAM BONDS’ EN ‘QUAM DYNAMIC BONDS’
In overeenstemming met artikel 40,1 van de Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 13 juli 2009, heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
compartimenten van de Vennootschap, die in de onderstaande tabel zijn opgenomen, op 9 december
2022 de overdracht, door ontbinding zonder vereffening, van het volledige vermogen van de opgeslorpte compartimenten, actief en passief, aan de opslorpende compartimenten goedgekeurd, mits
toekenning aan haar aandeelhouders van aandelen van het opslorpende compartiment als volgt:
BEVEK BNP PARIBAS B CONTROL

SICAV BNP Paribas Funds

Opgeslorpt compartiment

Opslorpend compartiment
1 aandeel van
het opgeslorpte
compartiment
geeft recht op

ISIN Code

Naam

Aandelen–
klasse

ISIN Code

Naam

Aandelen–
klasse

BE6304069394

Quam
Bonds

Classic-Cap

1,07508504
actions

LU1819948784

Sustainable
Enhanced
Bond 12M

Classic-Cap

BE6304070400

Quam
Bonds

Classic-Dis

1,09849272
actions

LU1819948867

Sustainable
Enhanced
Bond 12M

Classic-Dis

BE6304071416

Quam
Bonds

PrivilegeCap

1,07659287
actions

LU1819949089

Sustainable
Enhanced
Bond 12M

PrivilegeCap

BE6304072422

Quam
Bonds

Privilege-Dis

1,10344357
actions

LU1819949162

Sustainable
Enhanced
Bond 12M

Privilege-Dis

BE6251255905

Quam
Dynamic
Bonds

Classic-Cap

1,03232817
actions

LU0823391676

Global Bond
Opportunities

Classic-Cap

BE6251256911

Quam
Dynamic
Bonds

Classic-Dis

1,06028647
actions

LU0823391833

Global Bond
Opportunities

Classic-Dis

BE6299499283

Quam
Dynamic
Bonds

PrivilegeCap

1,07250315
actions

LU0823392302

Global Bond
Opportunities

PrivilegeCap

BE6299500296

Quam
Dynamic
Bonds

Privilege-Dis

1,05437828
actions

LU1956131095

Global Bond
Opportunities

Privilege-Dis

De omwisselingsverhoudingen van de gefuseerde compartimenten zijn bepaald op basis van de nettoinventariswaarde en het aantal uitstaande aandelen van de geabsorbeerde compartimenten op
datum van 8 december 2022. De fusie is effectief op 9 december 2022.
Aan de aandeelhouders worden aandelen toegekend (tot aan het duizendste van een aandeel).
De gedematerialiseerde aandelen van de geabsorbeerde compartimenten worden automatisch omgewisseld via de depothoudende bank, BNP Paribas Fortis NV.
De aandeelhouders kunnen de fracties van aandelen die voortvloeien uit de fusie in geld en zonder
kosten, behoudens eventuele belastingen, laten terugbetalen bij de instelling die de financiële dienst
verzekert: BNP Paribas Fortis NV.
Het fusieproject, de informatie aan de aandeelhouders en het verslag van de commissaris zijn
beschikbaar bij BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 – 1000 Brussel.
Het prospectus, het Document met Essentiële Beleggersinformatie (KIID) van het absorberend compartiment en de laatste periodieke verslagen zijn kosteloos beschikbaar in het Nederlands en het
Frans, via de website www.bnpparibas-am.be, of bij de instelling die instaat voor de financiële dienst:
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 – 1000 Brussel.
Het fusieproject en het verslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar bij de Beheermaatschappij.
De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres

AXA World Funds
Handelsregister Luxemburg B-63.116
AXA Funds Management – 49, avenue JF Kennedy – L-1855 Luxembourg

Beheerder

AXA Investment Managers

Type mededeling
Communicatiedatum

Berichten m.b.t. Corporate Actions
27 december 2022

AXA WORLD FUNDS
(de “Bevek”)
Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Handelsregister: Luxemburg, B-63.116

Luxembourg, 27 december 2022
DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.
WIN IN GEVAL VAN TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

Geachte aandeelhouders,
Met genoegen stellen we u in kennis van het feit dat de bestuurders van de Vennootschap (de
"Bestuurders" of samen de raad van bestuur van de Vennootschap vormend, ook wel de "Raad"
genoemd) besloten hebben een aantal wijzigingen door te voeren in het Prospectus van de
Vennootschap (het "Prospectus"), die haar in staat zullen stellen uw belangen op een meer
doeltreffende manier te behartigen.
Behalve indien in dit bericht anders vermeld wordt, zullen de woorden en uitdrukkingen hierna dezelfde
betekenis hebben als in het Prospectus.
DEEL 1 - ESG
1.
Toevoeging van de precontractuele sjablonen overeenkomstig SFDR Level IIinformatieverschaffing
2.
Wijziging van de afdeling "Duurzame beleggingen en bevordering van ESGkenmerken" in de inleiding van het Prospectus
3.
Wijziging van de SFDR-informatieverschaffing in de supplementen van het
Prospectus van het Compartiment.
4.
Herindeling SFDR
DEEL 2 - ALGEMEEN
1.
Herstructurering en vervanging van de Beheermaatschappij
2.
Bijwerking van de Beleggingsdoelstelling en -strategie van "ACT Multi Asset Optimal
Impact" (het " Compartiment")
3.
Bijwerking van de Beleggingsdoelstelling en -strategie van "ACT Social Bonds" (het "
Compartiment")
4.
Bijwerking van de Beleggingsdoelstelling van "Global Short Duration Bonds" (het "
Compartiment")
5.
Wijziging van de Beleggingsstrategie van "Euro Credit Total Return" (het "
Compartiment")
6.
Wijziging van de Beleggingsdoelstelling en -strategie van "ACT Social Progress" (het
" Compartiment")
7.
Hernoeming van bepaalde Compartimenten
8.
Creatie van en wijzigingen in de aandelencategorieën van de Vennootschap

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wijziging van de benchmark voor verschillende Compartimenten
Toevoeging van een specifieke vermelding in de Beleggingsdoelstelling en -strategie
van verschillende Compartimenten met betrekking tot de beoogde beleggingsmarkt
Toevoeging van een Antiwitwasclausule
Bijwerking van de duurzaamheidsrisicoprofielen van bepaalde Compartimenten
Toevoeging van een specifieke vermelding in het beloningsbeleid van de
Beheermaatschappij
Bijwerking van de afdeling Beheerproces
Bijwerking van de afdeling " Bekendmakingen en publicaties".
Verbetering
van
de
informatieverschaffing
over
blootstelling
aan
geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en bankdeposito's
Diversen

DEEL 1 - ESG
1. Toevoeging van de precontractuele sjablonen overeenkomstig SFDR Level IIinformatieverschaffing
De Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie ("SFDR Level II"), waarin de
technische reguleringsnormen (RTS) worden vastgesteld die financiële marktdeelnemers en financiële
producten moeten gebruiken bij de openbaarmaking van duurzaamheidsgerelateerde informatie op
grond van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november
2019 betreffende duurzaamheidsgerelateerde informatieverstrekking in de financiële sector (de
"SFDR"), is aangenomen en op 25 juli 2022 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU.
Om tegen 1 januari 2023 te voldoen aan SFDR Level II, zijn in het Prospectus voor elk van de
compartimenten van de Vennootschap (de "Compartimenten", elk een "Compartiment") die onder de
artikelen 8 en 9 van de SFDR vallen (" SFDR Artikel 8 Producten" en "SFDR Artikel 9 Producten")
precontractuele sjablonen opgenomen waarin de inhoud van de krachtens de SFDR vereiste informatie,
met inbegrip van alle taxonomie-gerelateerde informatie, gedetailleerd wordt weergegeven.
Daarom heeft de Raad besloten de ingevulde precontractuele sjablonen als nieuwe bijlagen aan het
Prospectus toe te voegen voor elk van de Compartimenten die als SFDR Artikel 8 en 9 Producten
worden aangemerkt.
Voorts heeft de Raad besloten de Essentiële beleggersinformatie (Ebi)’s of wanneer beschikbaar,
essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde
beleggingsproducten (packaged retail and insurance-based investment products of PRIIP's), van de
Compartimenten te wijzigen waar de beschrijving van de ESG-benadering is aangepast in het kader
van de implementatie van de SFDR Level II-bijlagen.
Bovendien heeft de Raad besloten de afdeling "Beleggingsstrategie" van de Supplementen bij de
Compartimenten die in aanmerking komen als SFDR Artikel 8 Producten te wijzigen en de volgende
disclaimer toe te voegen waarin wordt verwezen naar de SFDR Level II-bijlagen: "Meer informatie over
de bevordering van milieu- en/of sociale kenmerken is beschikbaar in de desbetreffende SFDR-bijlage
van het Compartiment", en voor de Compartimenten die in aanmerking komen als SFDR Artikel 9
Producten de volgende disclaimer toe te voegen: "Meer informatie over duurzaam beleggen is
beschikbaar in de desbetreffende SFDR-bijlage van het Compartiment".
De Raad heeft uiteindelijk besloten om de definities van "Financieel Product" en "Key Performance
Indicators" (of "KPI") die in de SFDR Level II-bijlagen worden gebruikt, toe te voegen in de afdeling
"Termen met een specifieke betekenis", in het hoofdgedeelte van het Prospectus.
2. Wijziging van de afdeling "Duurzame beleggingen en bevordering van ESG-kenmerken"
in de inleiding van het Prospectus
De Raad beoordeelt vaak de informatie die moet worden verstrekt in het kader van de SFDR en
Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de
vaststelling van een kader ter bevordering van duurzaam beleggen (de "Taxonomieverordening") in
het licht van de marktontwikkeling en veranderingen in het interne beleid en de interne benaderingen.
De Raad heeft besloten de afdeling "Duurzame beleggingen en bevordering van ESG-kenmerken" in
de inleiding van het Prospectus te wijzigen zoals hieronder beschreven:
-

Specificeren dat de ESG-normen van AXA IM van toepassing zijn op alle SFDR Artikel 8 en 9
Compartimenten;

-

De verwijzing naar "(vóór de toepassing van de desbetreffende technische
reguleringsnormen)" schrappen, aangezien SFDR Level II nu zal worden toegepast;

-

De bijwerking van de uitsluitingslijst die met name wordt gebruikt om het beginsel "geen
significante schade" te beoordelen, als volgt weergeven:

"Met betrekking tot SFDR: Deze Compartimenten passen sectorale uitsluitingen, ESGstandaardbeleid en aanvullende selectiviteitsbenadering voor beleggingen op basis van ESGscore, ESG-indicatoren of de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN
SDG's) toe bij de opbouw van portefeuilles en beleggingsprocessen, zoals uiteengezet in de
desbetreffende SFDR-bijlage van elk Compartiment. Het "geen significante schade"-principe
wordt in acht genomen door middel van een uitsluitingsbeleid van de meest wezenlijke ESGrisico's en uitsluiting van emittenten met een aanzienlijke negatieve impact op de SDG's van de
VN of met een CCC ESG-rating. Stewardshipbeleid is een extra risicobeperking met betrekking
tot Belangrijkste Nadelige Gevolgen door een directe dialoog met bedrijven over
duurzaamheids- en bestuurskwesties."
-

Voor de Compartimenten die noch als SFDR Artikel 8 Product, noch als SFDR Artikel 9 Product
in aanmerking komen, overeenkomstig Artikel 7 van de Taxonomieverordening, specificeren
dat: "De beleggingen die aan deze financiële producten ten grondslag liggen, houden geen
rekening met principiële negatieve effecten, noch met de EU-criteria voor ecologisch duurzame
economische activiteiten."

-

Met betrekking tot de SFDR-update disclaimers toevoegen betreffende (i) de beperkingen in
termen van beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens en (ii) de mogelijke evolutie
van de SFDR-classificatie van de Compartimenten als gevolg van marktpraktijken of
regelgevende ontwikkelingen.

-

De afdeling Taxonomie bijwerken om (i) de lijst van Compartimenten die beleggen in met de
Taxonomie overeenstemmende beleggingen bij te werken en (ii) te verduidelijken dat SFDR
Artikel 8 Producten ook gedeeltelijk kunnen beleggen in de duurzame beleggingen conform de
Taxonomieverordening, door de desbetreffende informatie als volgt bij te werken:
"De minimale onderliggende milieuduurzame beleggingen van de Compartimenten die zijn
ingedeeld als Artikel 9 en sommige Artikel 8 beleggingen in duurzame activa volgens SFDR
moeten 0% van de activa van elk Compartiment vertegenwoordigen (inclusief in activeringsen overgangsactiviteiten), met uitzondering van de Compartimenten die in de onderstaande
tabel zijn opgenomen:

AXA WORLD FUNDS ACT CLEAN ECONOMY

Afstemming op Taxonomie (inclusief
activerings- en overgangsactiviteiten)
1%

AXA WORLD FUNDS EURO SUSTAINABLE BONDS

1%

AXA WORLD FUNDS ACT DYNAMIC GREEN BONDS

5%

AXA WORLD FUNDS ACT GREEN BONDS

5%

AXA WORLD FUNDS ACT EUROZONE IMPACT

1%

Compartimenten

De Raad heeft uiteindelijk besloten de tabel met de SFDR-classificatie van de Compartimenten bij te
werken na de SFDR-herclassificatie en de herbenoeming of herschikking van bepaalde
Compartimenten (zoals hieronder beschreven).
3. Wijziging van de SFDR-informatieverschaffing in de supplementen van het Prospectus
van het Compartiment
De Compartimenten die in aanmerking komen als SFDR Artikel 8 en 9 Producten kunnen worden
onderverdeeld in de volgende drie subcategorieën, afhankelijk van de ESG-strategie die zij volgen:
(i)

SFDR Artikel 8 Producten (die door de Franse Autorité des Marchés Financiers (AMF)
worden beschouwd als producten die de "Significant Betrokken-benadering" volgen), en
die al dan niet een ESG-label kunnen hebben, met een verbintenis om een

(ii)

(iii)

minimumaandeel duurzame beleggingen (in de zin van de SFDR) van meer dan 10% of
50% uit te voeren, of zonder enige verbintenis;
Andere SFDR Artikel 8 Producten ("niet-RI" of "Niet-Significant Betrokken") die alleen het
sectorale uitsluitingsbeleid en de ESG-normen (zoals gedefinieerd in het Prospectus) van
AXA IM toepassen, met of zonder verbintenis om een minimumaandeel duurzame
investeringen (in de zin van de SFDR) van meer dan 10% uit te voeren; en
SFDR Artikel 9 Producten, met ofwel duurzame overgangsactiva, een SDG-kader of een
Impact-benadering en die al dan niet een ESG-label kunnen hebben.

De Compartimenten zijn opgenomen en ingedeeld in de bovengenoemde categorieën in Bijlage 1 van
deze bekendmaking, die (i) de toestand van de Compartimenten weergeeft na de herclassificatie,
herschikking en wijziging van de beleggingsstrategie en (ii) de belangrijkste kenmerken van de
benaderingen beschrijft. Raadpleeg die bijlage om te zien in welke categorie elk Compartiment is
opgenomen.
De opname van de SFDR Level II-bijlagen heeft ook gevolgen voor de Supplementen van de
Compartimenten die als SFDR Artikel 8 en 9 Producten worden gekwalificeerd, aangezien ESGinformatie in principe voornamelijk in de SFDR Level II-bijlagen moet worden opgenomen en niet in het
hoofdgedeelte van het Prospectus.
De Raad heeft daarom besloten om de meeste ESG-gerelateerde informatie uit de Supplementen van
Compartimenten die in aanmerking komen als SFDR Artikel 8 Producten over te brengen naar de SFDR
Level II-bijlagen, met uitzondering van bepaalde noodzakelijke informatie zoals beschreven in Bijlage
2.
Bovendien heeft de Raad de afdeling "Beleggingsstrategie" van de Compartimenten die in aanmerking
komen als SFDR Artikel 8 Producten gewijzigd in overeenstemming met het bovenstaande en zoals
beschreven in Bijlage 2 (naast de verwijzing naar de SFDR Level II-bijlagen).
Voor de Artikel 9 SFDR-compartimenten van de Vennootschap is de Raad van mening dat de ESGaspecten een substantieel deel uitmaken van de beleggingsstrategie en -doelstelling van de
Compartimenten. Hoewel de hoeveelheid ESG-gerelateerde informatie inderdaad zal worden
verminderd, heeft de Raad besloten toch enkele belangrijke gegevens te handhaven, zodat beleggers
inzicht krijgen in de belangrijkste componenten van de niet-financiële doelstelling en strategie van deze
Compartimenten.
Bijgevolg heeft de Raad de Supplementen van de Artikel 9 SFDR-compartimenten gewijzigd om het
niveau van de details betreffende de niet-financiële doelstelling en strategie te verlagen, zoals nader
beschreven in Bijlage 2.
Naast het bovenstaande heeft de Raad, in het kader van het streven om de ESG-aanpak van de
Compartimenten voortdurend te verbeteren, besloten om de ESG-selectiviteitsbenaderingen van
bepaalde Compartimenten aan te passen.
De Raad heeft met name besloten de selectiviteitsbenaderingen voor de volgende Compartimenten te
wijzigen van "Best in Universe" in "Best in Class".
-

AXA WF - Framlington Digital Economy (wordt hernoemd tot AXA WF - Digital Economy);
AXA WF - Framlington Evolving Trends (wordt hernoemd tot AXA WF – Evolving Trends);
AXA WF – ACT Human Capital;
AXA WF - Framlington Longevity Economy (wordt hernoemd tot AXA WF – Longevity Economy);
AXA WF – Framlington Robotech (wordt hernoemd tot AXA WF – Robotech).

De bijgewerkte selectiviteitsbenaderingen zijn weergegeven in de SFDR Level II-bijlagen en in de
respectieve Ebi's of wanneer beschikbaar, essentiële-informatiedocumenten voor PRIIP's, van de
bovengenoemde Compartimenten.
Deze wijzigingen zullen geen wezenlijke gevolgen hebben voor de portefeuillesamenstelling, de
risicoprofielen of de vergoedingen.

4. Herindeling SFDR
In het kader van de op handen zijnde handhaving van SFDR Level II en andere regelgevende
standpunten die sinds SFDR Level I zijn vrijgegeven, hebben de Beheermaatschappij en de Raad
besloten de classificatie van bepaalde Compartimenten, zoals hieronder opgesomd, bij te werken tot
Artikel 8 volgens de SFDR, dat van toepassing is op producten die milieu- en/of sociale kenmerken
bevorderen, en niet tot Artikel 9 volgens de SFDR, dat van toepassing is op producten met een
"duurzame beleggingsdoelstelling".
Bijgevolg heeft de Raad besloten de volgende Compartimenten te herclassificeren van SFDR Artikel 9
Product naar SFDR Artikel 8 Product en hun respectieve supplementen en, in voorkomend geval, hun
Ebi's of wanneer beschikbaar, essentiële-informatiedocumenten voor PRIIP's, dienovereenkomstig te
wijzigen:
-

AXA WF – Next Generation;
AXA WF – Global Sustainable Credit Bonds;
AXA WF – Euro Sustainable Credit;
AXA WF – Euro Sustainable Bonds;
AXA WF – Global Sustainable Aggregate;
AXA WF – Euro Buy and Maintain Sustainable Credit;
AXA WF – Framlington Sustainable Eurozone;
AXA WF – Framlington Sustainable Europe;
AXA WF – Framlington Euro Selection (wordt hernoemd tot AXA WF – Euro Selection);
AXA WF – Global Factors – Sustainable Equity (wordt hernoemd tot AXA WF – Sustainable
Equity QI);
AXA WF – ACT European High Yield Bonds Low Carbon;
AXA WF – Framlington Europe Small Cap (wordt hernoemd tot AXA WF – Europe Small Cap);
AXA WF – Framlington Evolving Trends (wordt hernoemd tot AXA WF – Evolving Trends);
AXA WF – ACT Global High Yield Bonds Low Carbon;
AXA WF – ACT US Corporate Bonds Low Carbon;
AXA WF – ACT US High Yield Bonds Low Carbon;
AXA WF – ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon;
AXA WF – ACT Plastic & Waste Transition Equity QI.

Derhalve zullen hun beleggingsdoelstelling en -strategie worden gewijzigd om aan te geven dat de
Compartimenten geen duurzame beleggingsdoelstelling meer hebben, maar een ESG-benadering zullen
toepassen. Deze aanpassingen in de formulering zullen voornamelijk worden doorgevoerd in de
openbaarmakingen van de SFDR Level II-bijlagen.
Voor alle duidelijkheid: deze herclassificaties zullen geen wezenlijke gevolgen hebben voor de
portefeuillesamenstelling, het risicoprofiel of de ESG-criteria waarmee de bovengenoemde
compartimenten rekening houden.
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun
aandelen vragen tot 27 januari 2023.

DEEL 2 - ALGEMEEN
1. Herstructurering en vervanging van de Beheermaatschappij
AXA Investment Managers heeft besloten over te gaan tot de herstructurering van AXA Funds
Management ("AFM"), haar Luxemburgse dochteronderneming en de huidige beheermaatschappij van
de Vennootschap, tot een Luxemburgs bijkantoor van AXA Investment Managers Paris ("AXA IM
Paris"), een andere van haar dochterondernemingen.
De voorgenomen herstructurering zou hoofdzakelijk plaatsvinden via de fusie van AFM met AXA IM
Paris (de "Fusie") en de oprichting van een Luxemburgs bijkantoor om de Luxemburgse werknemers
van AXA IM Paris onder te brengen. De Fusie wordt van kracht op 28 februari 2023.
De Raad heeft de bevestiging gekregen dat de Fusie geen wezenlijke nadelige gevolgen heeft voor de
beleggers in de Vennootschap, met name gesteund door het feit dat AXA IM Paris een hoge mate van
operationele continuïteit in Luxemburg zou handhaven tijdens en na de uitvoering van de Fusie, zowel
op het niveau van de entiteit als op het niveau van de personeelsleden, met behoud van de rapportering
en de verantwoordelijkheden tegenover de CSSF en de beleggers. AXA IM Paris zou inderdaad blijven
profiteren van haar jarenlange aanwezigheid in Luxemburg, waarbij de lokale Luxemburgse teams de
belangrijkste gesprekspartners blijven van de CSSF, de lokale dienstverleners en beschikbaar zijn voor
beleggers, als dat nodig is.
De kosten in verband met deze herstructurering zullen worden gedragen door AXA IM Paris.
De Raad heeft daarom besloten de verandering van beheermaatschappij als gevolg van de Fusie weer
te geven in het Prospectus en de Ebi's of wanneer beschikbaar, essentiële-informatiedocumenten voor
PRIIP's, van de Compartimenten, voor zover relevant.
Deze wijziging heeft geen wezenlijke gevolgen voor uw belegging en leidt niet tot een verhoging
van de kosten. Zij wordt van kracht op 28 februari 2023.

2. Bijwerking van de Beleggingsdoelstelling en -strategie van "ACT Multi Asset Optimal
Impact" (het " Compartiment")
De Raad heeft besloten de ESG-informatie in de SFDR Level II-bijlage van het Compartiment aan te
passen om:
-

-

de indices bij te werken die het ESG-beleggingsuniversum vormen dat wordt gebruikt voor de
selectiviteitsbenadering, en wel als volgt:
"Het resulterende beleggingsuniversum voor ESG-doeleinden van het Compartiment is
samengesteld uit 20% S&P Global BMI + 20% 30% MSCI ACWI IMI + 10% MSCI Emerging
Markets + 60% ICE BofA Green Bond Non-Sovereign Global Index. Voor alle duidelijkheid, de
S&P Global BMI (Broad MSCI ACWI IMI (All Country World Index Investable Market Index) en,
de MSCI Emerging Markets Index en de ICE BofA Non-Sovereign Global Index zijn brede
marktindices die niet zijn afgestemd op de duurzame beleggingsdoelstelling van het
Compartiment, maar worden gebruikt als referentie voor de toepassing van de
selectiviteitsbenadering";
de pijler die wordt gebruikt voor de selectiviteitsbenadering veranderen van "E" score in
"afstemming op de SDG’s";
de afdeling Beheerproces van het Compartiment verduidelijken om de selectie van de
beleggingen door de Beleggingsbeheerder volgens een tweestappenbenadering te preciseren
en de eerste stap (ESG) nader toe te lichten, en de Bijlage bij het Compartiment en het Ebi of
wanneer beschikbaar, essentiële-informatiedocumenten voor PRIIP's, dienovereenkomstig
aan te passen.

Deze wijziging zal geen wezenlijke gevolgen hebben voor de portefeuillesamenstelling, het risicoprofiel
of de vergoedingen.

3. Bijwerking van de Beleggingsdoelstelling en -strategie van "ACT Social Bonds" (het "
Compartiment")
De Raad heeft besloten de verwijzing naar een benchmark in het kader van de definitie van het selectieve
beleggingsuniversum te schrappen, evenals de differentiatie van de ESG-selectiviteitsbenadering
naargelang de emmers (emmers aandelen versus emmers obligaties) en, in voorkomend geval, deze
wijzigingen weer te geven in de SFDR Level II-bijlage van het Compartiment en in het Ebi of wanneer
beschikbaar, essentiële-informatiedocumenten voor PRIIP's.
Deze wijziging zal geen wezenlijke gevolgen hebben voor de portefeuillesamenstelling, het risicoprofiel
of de vergoedingen.

4. Bijwerking van de Beleggingsdoelstelling van "Global Short Duration Bonds" (het "
Compartiment")
De Raad heeft besloten de beleggingsdoelstelling van het Compartiment te wijzigen en deze wijziging in
het Ebi of wanneer beschikbaar, essentiële-informatiedocumenten voor PRIIP's weer te geven, teneinde
het streefrendement op jaarbasis als volgt bij te werken:
"Over een voortschrijdende periode van 2 jaar streven naar inkomsten, in EUR, door dynamische
blootstelling aan het wereldwijde vastrentende universum met een korte looptijd en een rendement op
jaarbasis, exclusief kosten, van de daggeldrente van de gekapitaliseerde aandelenklasse of een opvolger
of gelijkwaardige benchmark + spread (de "Benchmark"), d.w.z. +1160 basispunten voor de
referentieklassen (I-aandelen en G-aandelen), en een andere spread die uitsluitend is vastgesteld
rekening houdend met het respectieve benaderende niveau van de lopende kosten voor elke
aandelenklasse (d.w.z. respectievelijk +70120 basispunten voor A-aandelen, +20 basispunten voor BEaandelen, +380 basispunten voor E-aandelen, +95145 basispunten voor F- en ZF-aandelen, 1385
basispunten voor M-aandelen, +1.055 basispunten voor IO-aandelen, +275 basispunten voor U-aandelen
en +40 bpszonder spread voor N-aandelen)."
Deze wijziging zal geen wezenlijke gevolgen hebben voor de portefeuillesamenstelling of de
vergoedingen.
Deze wijziging wordt van kracht op 27 januari 2023, d.w.z. één maand na de datum van deze
Bekendmaking.
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun
aandelen vragen tot 27 januari 2023.

5. Wijziging van de Beleggingsstrategie van "Euro Credit Total Return" (het "
Compartiment")
De Raad heeft besloten de beleggingsstrategie te wijzigen en, in voorkomend geval, deze wijziging in het
Ebi of wanneer beschikbaar essentiële-informatiedocumenten voor PRIIP's weer te geven, teneinde het
maximale percentage beleggingen in eeuwigdurende obligaties, d.w.z. obligaties zonder vervaldatum,
met het oog op de flexibiliteit te wijzigen van 25% in 50%.
Deze wijziging zal geen wezenlijke gevolgen hebben voor het risicoprofiel of de vergoedingen en geen
onmiddellijke of wezenlijke gevolgen voor de portefeuillesamenstelling.
Deze wijziging wordt van kracht op 27 januari 2023, d.w.z. één maand na de datum van deze
Bekendmaking.
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun
aandelen vragen tot 27 januari 2023.

6. Wijziging van de Beleggingsdoelstelling en -strategie van "ACT Social Progress" (het "
Compartiment")
De Raad heeft besloten de ESG-informatie in de SFDR Level II-bijlage van het Compartiment te wijzigen
om, met het oog op transparantie, de volgende zin op te nemen die verwijst naar aanvullende uitsluitingen,
zoals reeds vermeld in de transparantiecode die op de website van de Vennootschap is gepubliceerd:
"De Beleggingsbeheerder past ook specifieke op normen en waarden gebaseerde uitsluitingen toe op
basis van ethische criteria (bv. tabaksverkopers, leveranciers en distributeurs, gokken, conventionele
wapens en vuurwapens), zoals verder beschreven in de transparantiecode van het Compartiment die
beschikbaar is op https://www.axa-im.com/fund-centre."
7. Hernoeming van Compartimenten
De Raad heeft besloten de hieronder vermelde Compartimenten een nieuwe naam te geven, en wel als
volgt:
"AXA World Funds - Framlington Digital Economy" in "AXA World Funds – Digital Economy";
"AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities" in "AXA World Funds – Europe
Real Estate";
- "AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities" in "AXA World Funds – Global
Real Estate";
- "AXA World Funds – Framlington Longevity Economy" in "AXA World Funds – Longevity
Economy";
- "AXA World Funds – Framlington Robotech" in "AXA World Funds – Robotech";
- "AXA World Funds – Framlington Europe MicroCap" in "AXA World Funds – Europe Microcap";
- "AXA World Funds – Framlington Euro Selection" in "AXA World Funds – Euro Selection";
- "AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities" in "AXA World Funds – Europe
Opportunities";
- "AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap" in "AXA World Funds – Europe Small
Cap";
- "AXA World Funds – Framlington Evolving Trends" in "AXA World Funds – Evolving Trends";
- "AXA World Funds – Global Factors – Sustainable Equity" in "AXA World Funds – Sustainable
Equity QI";
- "AXA World Funds – China Sustainable Growth" in "AXA World Funds – China Responsible
Growth";
(hierna samen de "Hernoemde Compartimenten" genoemd);
-

De Raad heeft besloten het Prospectus en de Ebi’s of wanneer beschikbaar, essentiëleinformatiedocumenten voor PRIIP's, waar nodig aan te passen aan de nieuwe namen van de hernoemde
Compartimenten.
8. Creatie van en wijzigingen in de aandelencategorieën van de Vennootschap
De Raad heeft besloten verschillende nieuwe aandelenklassen te lanceren en het Prospectus te wijzigen
(Tabel van de Aandelenklassen van het algemene deel en, in voorkomend geval, de specifieke
kenmerken van de betrokken supplementen van het Compartiment) om hun kenmerken te beschrijven.
De Raad heeft besloten in de volgende Compartimenten een nieuwe aandelenklasse "BE" te creëren en
te introduceren, met de kenmerken die in hun respectieve Bijlagen worden beschreven:
-

AXA WF – ACT Clean Economy;
AXA WF – Framlington Evolving Trends (wordt hernoemd tot AXA WF – Evolving Trends);
AXA WF – Metaverse;
AXA WF – Euro Credit Total Return;
AXA WF – Euro Inflation Plus;
AXA WF – Global Inflation Short Duration Bonds;
AXA WF – Global Short Duration Bonds;
AXA WF – Global Strategic Bonds;
AXA WF – US Dynamic High Yield Bonds;
AXA WF – Global Optimal Income;

-

AXA WF – ACT Multi Asset Optimal Impact.

De nieuwe aandelenklasse heeft de volgende kenmerken:
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De Raad heeft verder besloten de kolom " Toelichtingen " van de "G"-klasse in de Tabel van de
Aandelenklassen in het algemene deel van het Prospectus te wijzigen om het Compartiment AXA WF Metaverse toe te voegen in de uitzonderingsdrempel van 450 miljoen EUR, in plaats van 300 miljoen
EUR.
9. Wijziging van de benchmark voor verschillende Compartimenten
De Raad heeft besloten de benchmark voor ESG-doeleinden van de hieronder vermelde
Compartimenten als volgt te wijzigen:
-

-

Voor "AXA WF - Global Flexible Property": van "50% FTSE EPRA Nareit Developed + 50% ICE
BofA Global Real Estate indices" naar "de FTSE EPRA Nareit Global index voor het aandelenvak
en de ICE BofA Global Real Estate index voor het vastrentende vak";
Voor "AXA WF – Dynamic Optimal Income": van "MSCI All China Net Total Return USD + MSCI
ACWI ex China index + JP Morgan Asia Credit Non Investment Grade + Bloomberg Emerging
Markets Asia Total Return Index Value Unhedged USD + ICE BofA Global Corporate Index + ICE
BofA US High Yield Index + ICE BofA China Govt + ICE BofA US Treasury Index" naar "MSCI
All China Net Total Return USD + MSCI Japan + MSCI USA + MSCI Europe + MSCI Asia Pacific
ex Japan + JP Morgan Asia Credit Non Investment Grade + Bloomberg Emerging Markets Asia
Total Return Index Value Unhedged USD + ICE BofA Global Corporate Index + ICE BofA US
High Yield Index + ICE BofA China Govt + ICE BofA US Treasury Index".
De bovengenoemde wijzigingen zijn nu verwijderd uit de desbetreffende bijlage van de betrokken
Compartimenten en zullen bovendien worden verwerkt in de SFDR Level II-bijlagen van de
bovengenoemde Compartimenten.

10. Toevoeging van een specifieke vermelding in de Beleggingsdoelstelling en -strategie

van verschillende Compartimenten met betrekking tot de beoogde beleggingsmarkt
De Raad heeft besloten de afdeling "Beleggingsdoelstelling en -strategie" van de volgende
Compartimenten te wijzigen om de formulering met betrekking tot de gerichte beleggingsmarkt zoals
uiteengezet in de onderstaande tabel te verduidelijken (zonder de gerichte beleggingsmarkt zelf te
wijzigen):

Naam van het compartiment
AXA WF – ACT Clean Economy

Vorige formulering
Het Compartiment belegt in
aandelen
van
wereldwijde
bedrijven in de schone economie
die activiteiten ontwikkelen die de
energietransitie en de optimalisatie
van hulpbronnen mogelijk maken.

Nieuwe formulering
Het Compartiment belegt in
aandelen van wereldwijde
bedrijven, ongeacht hun
marktkapitalisatie.

AXA WF – Framlington Digital
Economy (wordt hernoemd tot
AXA WF – Digital Economy)

Het Compartiment belegt in
aandelen van bedrijven uit de hele
wereld die actief zijn in de sector
van de digitale economie.

Het Compartiment belegt in
aandelen van grote, middelgrote en
kleine bedrijven in ontwikkelde en
opkomende markten.

AXA WF – Framlington Longevity
Economy (wordt hernoemd tot AXA
WF – Longevity Economy);

Het Compartiment belegt in
aandelen van bedrijven uit de hele
wereld waarvan de activiteiten
verband houden met de vergrijzing
van de bevolking en de hogere
levensverwachting.

Het Compartiment belegt in grote,
middelgrote en kleine bedrijven in
ontwikkelde en opkomende
markten.

AXA WF – Framlington Robotech
(wordt hernoemd tot AXA WF –
Robotech);

Het Compartiment belegt in
aandelen van bedrijven uit de hele
wereld die actief zijn in de sector
van de robotica-technologie.

Het Compartiment belegt in grote,
middelgrote en kleine bedrijven in
ontwikkelde en opkomende
markten.

AXA WF – Metaverse;

Het Compartiment belegt in
aandelen van bedrijven uit de hele
wereld die verbonden zijn met de
Metaverse.

Het Compartiment belegt in
aandelen van grote, middelgrote en
kleine bedrijven in ontwikkelde en
opkomende markten.

AXA WF – ACT Social Progress

De beleggingen kunnen bedrijven
van
alle
sectoren
en
marktkapitalisaties omvatten.

AXA WF – Framlington Euro
Selection (wordt hernoemd tot AXA
WF – Euro Selection)

Het Compartiment belegt
hoofdzakelijk in aandelen van grote
en middelgrote bedrijven uit de
eurozone.

De beleggingen kunnen bedrijven
van alle sectoren en
marktkapitalisaties in ontwikkelde of
opkomende markten omvatten.
Het Compartiment belegt
hoofdzakelijk in aandelen van
grote, middelgrote en kleine
bedrijven uit de eurozone.

11. Toevoeging van een Antiwitwasclausule
De Raad heeft besloten aan het algemene deel van het Prospectus de volgende formulering toe te voegen
met betrekking tot de Antiwitwasclausule en de bestaande clausule te schrappen om de laatste
ontwikkelingen op het gebied van antiwitwasmaatregelen op te nemen:
"De SICAV, de Beheermaatschappij en de registratieagent moeten zich houden aan de toepasselijke
internationale en Luxemburgse wetten en voorschriften betreffende de preventie van het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Luxemburgse
wet van 12 november 2004 betreffende de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering
van terrorisme, zoals gewijzigd (de "AML-wet"), en de CSSF-verordening 12-02 van 14 december 2012
betreffende de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals gewijzigd
(samen de "AML/CFT-regels"). De AML/CFT-regels vereisen dat de SICAV, op risicogevoelige basis,
de identiteit van de beleggers (alsook de identiteit van de beoogde uiteindelijke begunstigden van de
aandelen als zij niet de beleggers zijn) en de herkomst van de belegde gelden, de bron van de fondsen

en, in voorkomend geval, de bron van het vermogen vaststelt en verifieert, en de zakelijke relatie
doorlopend controleert. De identiteit van de beleggers moet worden geverifieerd aan de hand van
documenten, gegevens of informatie uit betrouwbare en onafhankelijke bron. Beleggers verstrekken de
registratieagent de in het Aanvraagformulier vermelde informatie, afhankelijk van hun type en categorie.
De SICAV, de Beheermaatschappij en de registratieagent moeten passende antiwitwascontroles
instellen en zullen alle documenten opvragen die nodig worden geacht om de identiteit en het profiel
van een bepaalde belegger, de aard en de beoogde doeleinden van de zakelijke relatie en de herkomst
van de inschrijvingsopbrengsten vast te stellen en te verifiëren. De registratieagent (en, in voorkomend
geval, de Beheermaatschappij) heeft het recht om aanvullende informatie te vragen totdat hij er
redelijkerwijs van overtuigd is dat hij de identiteit en het economische doel van de belegger begrijpt,
teneinde te voldoen aan de AML/CFT-regels. Bovendien kan bevestiging worden gevraagd om de
eigendom te verifiëren van elke bankrekening van waaruit of waarnaar gelden worden betaald. Voorts
dient elke belegger de registratieagent in kennis te stellen van elke wijziging in de identiteit van een
uiteindelijke begunstigde van Aandelen.
Bij indirecte inschrijving op aandelen via tussenpersonen die voor rekening van derden beleggen,
kunnen de SICAV, de Beheermaatschappij en de registratieagent zich beroepen op de door deze
tussenpersonen uitgevoerde maatregelen voor de identificatie en verificatie van cliënten, conform de in
artikel 3-3 van de AML-wet beschreven voorwaarden. Deze voorwaarden vereisen met name dat de
tussenpersonen vereisten inzake klantenonderzoek en het bijhouden van registers toepassen die in
overeenstemming zijn met die welke in de AML-wet zijn vastgelegd en dat zij onder toezicht staan van
een bevoegde toezichthoudende autoriteit op een wijze die in overeenstemming is met deze regels.
Deze tussenpersonen zijn verplicht om de registratieagent te voorzien van (i) informatie over de
identiteit van de onderliggende belegger(s), de personen die namens hem handelen en de uiteindelijke
begunstigden, (ii) relevante informatie over de bron van de fondsen, en (iii) op verzoek van de SICAV
en/of de Beheermaatschappij, onverwijld kopieën te verstrekken van de documenten over het
klantenonderzoek zoals nader gespecificeerd in de desbetreffende aanvraagformulieren voor
inschrijving, die kunnen worden gebruikt om de identiteit van de belegger (en, in voorkomend geval,
alle uiteindelijke begunstigden) te verifiëren.
De SICAV en de Beheermaatschappij hebben overeenkomsten gesloten met verschillende
distributeurs die vervolgens overeenkomsten kunnen sluiten met subdistributeurs op grond waarvan de
distributeurs ermee instemmen op te treden als of gevolmachtigden kunnen aanstellen voor beleggers
die via hun faciliteiten op aandelen inschrijven. In die hoedanigheid kunnen distributeurs voor rekening
van individuele beleggers inschrijvingen op, conversies van en aflossingen op aandelen in naam van
de nominee uitvoeren en verzoeken om inschrijving van deze verrichtingen in het
aandeelhoudersregister van de SICAV in naam van de nominee. In dergelijke omstandigheden houdt
de nominee/distributeur zijn eigen registers bij en verstrekt hij de belegger geïndividualiseerde
informatie over zijn aandelenbezit.
Als de SICAV, de Beheermaatschappij en de registratieagent niet de informatie en documenten
verstrekken die nodig zijn om te voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van de AML/CFT-regels,
kan dit leiden tot vertraging bij of afwijzing van elke inschrijving of omzettingsaanvraag en/of vertraging
bij elke terugkoopaanvraag of dividenduitkering. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor rente,
kosten of vergoedingen. Evenzo kunnen aandelen die zijn uitgegeven niet worden afgelost of omgezet
voordat alle details van de registratie zijn ingevuld en de juiste documenten over de zakelijke relatie zijn
verkregen.
De Beheermaatschappij voert een specifieke due diligence en regelmatige controle uit en past
voorzorgsmaatregelen toe op zowel de passief- als de actiefzijde van de balans (d.w.z. ook in het kader
van beleggingen/desinvesteringen door de Compartimenten), overeenkomstig artikel 3, lid 7, en artikel
4, lid 1, van de AML-wet.
Overeenkomstig de artikelen 3(7) en 4(1) van de AML-wet moet de SICAV ook voorzorgsmaatregelen
treffen met betrekking tot de activa van de Compartimenten. De Beheermaatschappij beoordeelt op
basis van een risicoanalyse in hoeverre het aanbod van de aandelen en diensten potentieel kwetsbaar
is voor plaatsing, gelaagdheid of integratie van criminele opbrengsten in het financiële stelsel.

Krachtens de Luxemburgse wet van 19 december 2020 betreffende de uitvoering van beperkende
maatregelen in financiële aangelegenheden moet de toepassing van internationale financiële sancties
worden afgedwongen door elke Luxemburgse natuurlijke of rechtspersoon, alsook door elke andere
natuurlijke of rechtspersoon die op of vanaf het Luxemburgse grondgebied actief is. Bijgevolg zal de
Beheermaatschappij, alvorens de Compartimenten in activa beleggen, er ten minste voor zorgen dat
de naam van deze activa of van de emittent wordt getoetst aan de financiële sanctielijsten."
12. Bijwerking van de duurzaamheidsrisicoprofielen van bepaalde Compartimenten
De Raad heeft besloten de afdeling "Risico's" van bepaalde Compartimenten te wijzigen om de
duurzaamheidsrisico's regelmatig opnieuw te evalueren.
De Raad heeft besloten het duurzaamheidsrisicoprofiel van de volgende Compartimenten te wijzigen:
- AXA WF - Global Flexible Property: van "laag" naar "gemiddeld";
- AXA WF – Framlington Global Real Estate Securities (wordt hernoemd tot AXA WF – Global Real
Estate): van "laag" naar "gemiddeld";
- AXA WF – Framlington Robotech (wordt hernoemd tot AXA WF – Robotech): van "laag" naar
"gemiddeld";
- AXA WF – Italy Equity: van "gemiddeld" naar "laag";
- AXA WF – US Dynamic High Yield Bonds: van "gemiddeld" naar "hoog".
13. Toevoeging van een
Beheermaatschappij

specifieke

vermelding

in

het

beloningsbeleid

van

de

Gelet op de bepalingen van de ESMA Q&A met betrekking tot de toepassing van de ICBE-richtlijn
(ESMA34-43-392), heeft de Raad besloten de onderafdeling "Beloningsbeleid" van de afdeling
"Beheermaatschappij" van het Prospectus bij te werken om de informatie met betrekking tot de door de
Beheermaatschappij toegekende kortingen op te nemen. Deze update houdt geen wijziging van het beleid
in, maar is alleen bedoeld voor de transparantie.
14. Bijwerking van de afdeling Beheerproces
De Raad heeft besloten de afdeling Beheerproces van de volgende Compartimenten te verduidelijken om
de selectie van de beleggingen door de Beleggingsbeheerder te preciseren door een
tweestappenbenadering toe te passen en de eerste stap (ESG) nader toe te lichten:
-

AXA WF – China Sustainable Growth (wordt hernoemd tot AXA WF - China Responsible Growth);
AXA WF – Global Factors – Sustainable Equity (wordt hernoemd tot AXA WF – Sustainable
Equity QI);
AXA WF - ACT Factors – Climate Equity Fund;
AXA WF – China Sustainable Short Duration Bonds.

15. Bijwerking van de afdeling " Bekendmakingen en publicaties".
De Raad heeft besloten de afdeling "Bekendmakingen en Publicaties" in het algemene deel van het
Prospectus bij te werken om daarin de mogelijkheid op te nemen, tenzij anders vereist door de
toepasselijke wet- en regelgeving, om in uitzonderlijke omstandigheden aandeelhouders via publicatie op
de website te informeren.
16. Verbetering
van
de
informatieverschaffing
over
geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en bankdeposito's

blootstelling

aan

In overeenstemming met de CSSF FAQ's over de wet van 17 december 2010 heeft de Raad besloten de
informatie over de blootstelling aan geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en bankdeposito's met het
oog op de transparantie te verbeteren en in voorkomend geval het desbetreffende deel van de
supplementen bij de compartimenten te wijzigen (zonder de beleggingsstrategie daadwerkelijk te
wijzigen).

Deze wijziging zal geen wezenlijke invloed hebben op de portefeuillesamenstelling, het risicoprofiel of de
vergoedingen van de compartimenten.
17. Diversen
De Raad heeft tenslotte besloten een beperkt aantal andere administratieve wijzigingen, amendementen,
verduidelijkingen, correcties, aanpassingen en/of bijwerkingen door te voeren, met inbegrip van de
bijwerking van verwijzingen en de aanpassing van gedefinieerde termen, waaronder het volgende:
-

-

Bijwerking van het Prospectus met betrekking tot (i) de inhoudsopgave en (iii) de tabel met de
ESG-classificatie voor elk betrokken Compartiment;
Aanpassing van de afdeling "Termen met een specifieke betekenis" om de definitie van de Key
Performance Indicators (KPÏ) en de definitie van een Financieel Product toe te voegen;
Verwijdering uit het Prospectus van het Compartiment "AXA WF - Emerging Market Euro
Denominated Bonds", dat werd geliquideerd;
Verwijdering uit het Prospectus van het Compartiment "AXA WF - Optimal Absolute" dat werd
geabsorbeerd;
Bijwerking van de afdeling "Risico" in het algemene deel van het Prospectus om de verwijzing
naar het terugroeprisico toe te voegen in de onderafdelingen "Risico van strategieën met een
absoluut rendement" en "Risico van een synthetische short positie" voor transparantiedoeleinden
als volgt: "Het nemen van synthetische short posities houdt ook een terugroeprisico in, aangezien
kredietverstrekkers geleende effecten op elk moment kunnen terugroepen";
Bijwerking van de afdeling "Algemene beleggingsregels voor ICBE's" om (i) de relevante
vereisten voor termijndeposito's en contanten te verduidelijken en (ii) de beschrijving bij te werken
van gedekte obligaties waarin een compartiment tot 25% per emittent mag beleggen.
* *

Met uitzondering van (i) de herstructurering en vervanging van de Beheermaatschappij, (ii) de
bijwerking van de beleggingsdoelstelling van "Global Short Duration Bonds" en (iii) de wijziging
van de beleggingsstrategie van "Euro Credit Total Return", zal het Prospectus, rekening houdend
met de in deze brief vermelde wijzigingen, in werking treden op 1 januari 2023.
* *
Het Prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de in deze brief vermelde wijzigingen, zal
verkrijgbaar zijn in de maatschappelijke zetel van de Bevek.
Voor de Belgische aandeelhouders: wanneer kosteloze (uitgezonderd mogelijke taksen) terugkoop
wordt aangeboden aan de aandeelhouders van het desbetreffende compartiment, kan een dergelijk
verzoek tot terugkoop gericht worden aan de distributeur bij dewelke zij hun aandelen bezitten of bij de
financiële dienst in België: CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86 C b320, B – 1000 Brussel.
Het huidige prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de hierboven vermelde wijzigingen, de
documenten met Ebi of wanneer beschikbaar, essentiële-informatiedocumenten voor PRIIP's (in het
Frans en in het Nederlands), de statuten, alsook de jaar- en halfjaarverslagen zijn eveneens kosteloos
verkrijgbaar in het kantoor van de financiële dienst in België. Belgische aandeelhouders wordt erop
gewezen dat er in België niet kan worden ingeschreven op aandelen van klasse "I".
De netto-inventariswaarde (“N.I.W.”) wordt op de website van de Belgian Asset Managers Association
(“BEAMA”: http://beama.be) gepubliceerd.
De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te
gaan.
De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.
Met de meeste hoogachting,
De Raad van Bestuur
AXA World Funds

BIJLAGEN:
Bijlage 1 – Lijst van de classificatie van 3 belangrijke ESG-categorieën
Bijlage 2 – Belangrijkste aanvullingen van het supplement van de Compartimenten na de
implementatie van SFDR Level II
Bijlage 3 - Specifieke informatie met betrekking tot AMF significant betrokken & SRI gelabelde
Compartimenten (van toepassing op artikel 8 of 9) opnemen in de SFDR-bijlage.

BIJLAGE 1
Lijst van de classificatie van 3 belangrijke ESG-categorieën

Artikel 8 Producten die in de "Significant Betrokken-benadering" van de AMF zitten

Gelabeld met
Minimale
Duurzame
Investering >
10%.

Gelabeld met
Minimale
Duurzame
Investering >
50%.

Artikel 8 zonder
Minimale Duurzame
Investering & zonder
label

Artikel 8 met
Minimale Duurzame
Investering > 10% &
zonder label

Artikel 8
Minimale
Duurzame
Investering >
50% & zonder
label

AXA WF – Next
Generation

AXA WF – Euro
Sustainable
Bonds

AXA WF – ACT
European High yield
Bonds Low Carbon

AXA WF – ACT
Emerging Markets
Short Duration Bonds
Low Carbon

AXA WF – China
Sustainable Short
Duration Bonds

AXA WF –
Framlington
Europe Small Cap
(wordt hernoemd
tot AXA WF –
Europe Small
Cap)

AXA WF – Global
Factors –
Sustainable Equity
(wordt hernoemd
tot AXA WF –
Sustainable Equity
QI)

AXA WF – ACT Global
High Yield Bonds Low
Carbon

AXA WF – ACT US
Corporate Bonds Low
Carbon

AXA WF – ACT
Plastic & Waste
Transition Equity
QI

AXA WF Framlington
Evolving Trends
(wordt hernoemd
tot AXA WF –
Evolving Trends)

AXA WF –
Framlington
Sustainable
Eurozone

AXA WF – ACT US
High Yield Bonds Low
Carbon

AXA WF –China
Sustainable Growth
(wordt hernoemd tot
AXA WF – China
Responsible Growth)

AXA WF –
Framlington Euro
Selection (wordt
hernoemd tot AXA
WF – Euro
Selection)

AXA WF –
Framlington
Sustainable
Europe

AXA WF – Global
Sustainable Credit
Bonds

AXA WF Framlington
Longevity
Economy (wordt
hernoemd tot AXA
WF – Longevity
Economy)

AXA WF – Euro
Sustainable Credit

AXA WF – Euro
Buy and Maintain
Sustainable Credit

AXA WF Framlington Digital
Economy (wordt
hernoemd tot AXA

WF – Digital
Economy)

AXA WF –
Framlington
Robotech (wordt
hernoemd tot AXA
WF – Robotech)

AXA WF – Optimal
Income

AXA WF –
Selectiv’
Infrastructure
AXA WF – Global
Sustainable
Aggregate

Andere Artikel 8 Producten ("Niet-RI" of "Niet-significant Betrokken")

Andere Artikel 8 fondsen zonder minimale
Duurzame Investering

Andere Artikel 8 fondsen met minimale Duurzame
Investering > 10%.

AXA WF – Global Inflation Short Duration Bonds

AXA WF– Framlington Europe MicroCap (wordt hernoemd
tot AXA WF – Europe Microcap)

AXA WF – Euro Government Bonds

AXA WF – Switzerland Equity

AXA WF – Global Inflation Bonds

AXA WF – UK Equity

AXA WF – Euro Inflation Bonds

AXA WF – Italy Equity

AXA WF – Global Inflation Bonds Redex

AXA WF – Global Flexible Property

AXA WF – Global High Yield Bonds

AXA WF – Global Convertibles

AXA WF – US Enhanced High Yield Bonds

AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate
Securities (wordt hernoemd tot AXA WF – Europe Real
Estate)

AXA WF – US Short Duration High Yield Bonds

AXA WF – Euro Bonds

AXA WF – Asian High Yield Bonds

AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities
(wordt hernoemd tot AXA World Funds – Europe
Opportunities)

AXA WF – Global Emerging Markets Bonds

AXA WF – Metaverse

AXA WF – Asian Short Duration Bonds

AXA WF – Global Strategic Bonds

AXA WF – Euro Inflation Plus

AXA WF – Euro 10+LT

AXA WF – US High Yield Bonds

AXA WF – Euro 7-10

AXA WF – US Credit Short Duration IG

AXA WF – Euro Strategic Bonds
AXA WF – Euro Short Duration Bonds
AXA WF – Euro Credit Total Return
AXA WF – Global Short Duration Bonds
AXA WF – Dynamic Optimal Income
AXA WF – Global Income Generation
AXA WF – Global Optimal Income
AXA WF – Defensive Optimal Income
AXA WF – Framlington American Growth
AXA WF – Euro Credit Plus
AXA WF – Euro Credit Short Duration
AXA WF – Global Buy and Maintain Credit
AXA WF - Framlington Emerging Markets
AXA WF – Framlington Global Real Estate Securities
(wordt hernoemd tot AXA WF – Global Real Estate)

Artikel 9 Producten met een duurzame beleggingsdoelstelling
Naam van het compartiment

Benadering

Label

AXA WF – ACT Factors – Climate Equity Fund

Duurzame overgangsactiva

n.v.t.

AXA WF – ACT Social Progress

Impactfondsen gericht op afstemming op de
SDG's en/of groene, sociale of
duurzaamheidsobligaties

ISR-label

AXA WF – ACT Eurozone Impact

Impactfondsen gericht op afstemming op de
SDG's en/of groene, sociale of
duurzaamheidsobligaties

ISR-label

AXA WF – ACT Human Capital

Impactfondsen gericht op afstemming op de
SDG's en/of groene, sociale of
duurzaamheidsobligaties

ISR-label

AXA WF – ACT Biodiversity

Impactfondsen gericht op afstemming op de
SDG's en/of groene, sociale of
duurzaamheidsobligaties

n.v.t.

AXA WF – ACT Clean Economy

Impactfondsen gericht op afstemming op de
SDG's en/of groene, sociale of
duurzaamheidsobligaties

ISR-label

AXA WF – ACT Dynamic Green Bonds

Impactfondsen gericht op afstemming op de
SDG's en/of groene, sociale of
duurzaamheidsobligaties

n.v.t.

AXA WF – ACT Green Bonds

Impactfondsen gericht op afstemming op de
SDG's en/of groene, sociale of
duurzaamheidsobligaties

n.v.t.

AXA WF – ACT Social Bonds

Impactfondsen gericht op afstemming op de
SDG's en/of groene, sociale of
duurzaamheidsobligaties

ISR-label

AXA WF – ACT Multi Asset Optimal Impact

Impactfondsen gericht op afstemming op de
SDG's en/of groene, sociale of
duurzaamheidsobligaties

ISR-label

BIJLAGE 2
Belangrijkste aanvullingen van het supplement van de Compartimenten na de implementatie
van SFDR Level II:
I.

Artikel 8 significant betrokken
Artikel 8 significant betrokken

Doelstelling
Strategie

Een [financiële doelstelling] nastreven en een ESGbenadering toepassen.
[Schrapping van alle ESG-informatie, vervangen
door de volgende paragrafen:]
Het Compartiment bevordert milieu- en/of sociale
kenmerken door te beleggen in effecten die goede
praktijken hebben ingevoerd op het gebied van het
beheer van hun milieu-, governance- en sociale
("ESG") praktijken.

Meer informatie over de bevordering van milieu- en sociale kenmerken is beschikbaar in
de desbetreffende SFDR-bijlage van het Compartiment.

II.

Andere Artikel 8 (niet-RI of niet-significant betrokken)
Doelstelling
Strategie

Geen wijziging (geen verwijzing naar ESG)
[Geen wijziging van de financiële strategie. Toevoeging van de volgende
paragrafen:]
Het Compartiment bevordert milieu- en/of sociale kenmerken.
Meer informatie over de bevordering van milieu- en sociale kenmerken is
beschikbaar in de desbetreffende SFDR-bijlage van het Compartiment.

III.

Artikel 9 gericht op Duurzame overgangsactiva / Impactfondsen met afstemming op
de SDG's en/of groene, sociale of duurzaamheidsobligaties

[Schrapping van alle ESG-informatie, vervangen door de volgende paragrafen:]

Doelstellin
g

Fondsen die zich richten op
duurzame overgangsactiva

Impactfondsen gericht op
afstemming op de SDG's en/of
groene, sociale of
duurzaamheidsobligaties

Streven naar (i) [financiële
doelstelling] en (ii) een duurzame
beleggingsdoelstelling door
blootstelling aan ondernemingen die
bijdragen tot de beperking van de
klimaatverandering of de
energietransitie naar groenere
bronnen om zich geleidelijk aan te
passen aan de doelstellingen van het
Akkoord van Parijs.

Streven naar [financiële
doelstelling], en een duurzame
beleggingsdoelstelling om de
Sustainable Development Goals
(SDG's) van de Verenigde Naties te
bevorderen door te beleggen in
bedrijven waarvan de
bedrijfsmodellen en/of operationele
praktijken zijn afgestemd op de door
een of meer SDG's gedefinieerde
doelstellingen en die financiële en
maatschappelijke waarde creëren
en door een impactbenadering toe
te passen.

Strategie

[Paragraaf over financiële strategie
met verwijzing naar de benchmark].
De Benchmark van het
Compartiment komt voor alle
duidelijkheid in aanmerking als een
EU-benchmark voor de
klimaattransitie krachtens hoofdstuk
3a van titel III van Verordening (EU)
2016/1011 en de methode die voor
de berekening ervan wordt gebruikt,
is te vinden op: [Link]
[Beschrijving financiële strategie]
Het Compartiment mag tot 10% van
de nettoactiva beleggen in ICBE's
en/of ICB's die als Artikel 9 SFDRproducten worden geclassificeerd
(met uitzondering van
geldmarktfondsen).

[Beschrijving financiële strategie]
Het Compartiment mag tot 10% van
de nettoactiva beleggen in ICBE's
en/of ICB's die als Artikel 9 SFDRproducten worden geclassificeerd
(met uitzondering van
geldmarktfondsen).
Het Compartiment wil op lange
termijn de door de Verenigde Naties
vastgestelde SDG's ondersteunen,
met bijzondere aandacht voor [lijst
van thema's of SDG's].
[Voor Compartimenten die in
aandelen beleggen:] Het
Compartiment past de Impactbenadering van AXA IM toe voor
beursgenoteerde activa die
beschikbaar is op https://www.axaim.com/responsible-investing/impactinvesting/listed-assets
[Voor Compartimenten die beleggen i
n groene, sociale of duurzaamheidso
bligaties:] Het compartiment hanteert
een impactbeleggingsbenadering die
erop gericht is op lange termijn de do
or de Verenigde Naties vastgestelde
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SD
G's) te ondersteunen, met bijzondere
aandacht voor milieuthema's (groene
gebouwen, koolstofarm vervoer, slim
me energieoplossingen, duurzaam e
cosysteem enz.) of sociale thema's (v
oedselzekerheid, toegang tot gezond
heidszorg, het scheppen van werkgel
egenheid, sociaaleconomische vooru
itgang en empowerment, toegang tot
onderwijs en inclusie door toegang to
t betaalbare huisvesting, financiële di
ensten en basisinfrastructuur enz.)

Meer informatie over duurzaam beleggen is beschikbaar in de desbetreffende SFDR-bijlage
van het Compartiment.

ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres

NN (B) Invest
0466.252.472
Marnixlaan 23 (bus 3), 1000 Brussel

Beheerder

NN Investment Partners Belgium

Type mededeling
Communicatiedatum

Berichten met betrekking tot dividendbetalingen
9 december 2022

NN (B) Invest
BEVEK naar Belgisch recht
(Categorie: beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG)
Marnixlaan 23 (bus 3), 1000 Brussel
RPR Brussel 0466.252.472
Dividenden van het boekjaar afgesloten op 30 september 2022
Betaalbaarstelling van de dividenden op 21 december 2022
De Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 6 december 2022 heeft beslist de
volgende dividenden uit te keren voor de distributieaandelen vanaf 21 december 2022:
Compartiment
NN (B) Invest BENE Opportunities – Klasse P
NN (B) Invest BENE Opportunities – Klasse R

Coupon
27
5

Bruto
65,00 EUR
70,00 EUR

Netto
45,50 EUR
49,00 EUR

De bepaling van het dividend houdt rekening met de marktomstandigheden van het afgelopen
boekjaar en is onderworpen aan art. 228 § 1 2° b) van het KB van 12/11/2012.
De inventariswaarde van het compartiment zal op 14 december 2022 ex‐dividend berekend worden.
Deze is van toepassing op de intekeningen en terugbetalingen aangevraagd vanaf 12 december 2022
na 14u30.
Financiële dienst waar het jaarverslag beschikbaar is: RBC Investor Services Belgium, Zenith Building,
20ste verdiep, Koning Albert II‐laan 37, 1030 Brussel.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap

ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres

Candriam Business Equities
0461.584.792
Kunstlaan 58, 1000 Brussel

Beheerder

Candriam Belgium

Type mededeling
Communicatiedatum

Berichten m.b.t dividendbetalingen
16/12/2022

CANDRIAM BUSINESS EQUITIES
Bevek naar Belgisch recht - naamloze vennootschap - Categorie I.C.B.E.
Zetel: Kunstlaan 58, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0461.584.792
BERICHT VAN DIVIDEND
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden werd op 13 december 2022 heeft beslist het volgende
dividend uit te keren:
Compartiment

ISIN Code

Brutobedrag per
Nettobedrag per
winstuitkerend
winstuitkerend
aandeel
aandeel (*)
EMU, klasse C
BE0165341539
2,5 EUR
1,75 EUR
EMU, klasse I
BE6302921554
8,65 EUR
6,055 EUR
EMU, klasse R2
BE6296432659
7,75 EUR
5,425 EUR
EMU, klasse V
BE6294885700
9,65 EUR
6,755 EUR
Global Income, klasse C
BE6304296724
7,00 EUR
4,90 EUR
Global Income, klasse R2
BE6304297730
15,25 EUR
10,675 EUR
Global Income, klasse R
BE6308074671
/
/
Global Income, klasse I
BE6304299751
15,50 EUR
10,85 EUR
*De dividenden zijn in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.
De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend vanaf 22 december 2022 na 12u00, op de zetel van de vennootschap, zullen excoupon uitgevoerd worden. De netto-inventariswaarde van de uitkeringsaandelen zal op 27 december 2022 ex-coupon berekend
worden (datum netto-inventariswaarde ex-coupon = 23 december 2022).
De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 28 december 2022 aan de loketten van Belfius Bank N.V.
Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Candriam Business
Equities zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van de
instelling belast met de financiële dienst, Belfius Bank N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel, en op de volgende websites
www.candriam.com en www.belfius.be.

De raad van bestuur

ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
RCS B 27605
10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type mededeling
Communicatiedatum

Berichten m.b.t. dividendbetalingen
28 december 2022

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
Maatschappelijke zetel: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
RCS B 27605
(de “Beheermaatschappij”)
Handelend in opdracht van
BNP PARIBAS COMFORT
Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
overeenkomstig de Richtlijn 2009/65/EEG, zoals gewijzigd
(het “Fonds”)
BERICHT AAN DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN
van de compartimenten
“Bond Fund”, “Equity Dividend Europe” en
“Sustainable Equity World Plus”
In overeenstemming met het prospectus van het Fonds heeft de raad van bestuur van de Beheermaatschappij
besloten tot de betaalbaarstelling (enkel in contanten) op 21 november 2022 (de “Datum van betaling”*) van
de volgende dividenden voor elk van de per 15 november 2022 in de compartimenten uitstaande deelbewijzen
(de “Record Date”**).
De Ex-datum is op 16 november 2022***.
*

Indien deze dag in Luxemburg geen bankwerkdag is, wordt de Datum van betaling vastgelegd op de
eerstvolgende bankwerkdag. Als de regeling om een specifieke reden niet mogelijk is (voorbeeld: feestdag
voor een specifieke valuta of een specifiek land), zal deze worden uitgevoerd op de volgende beschikbare
werkdag of een andere dag zoals meegedeeld door de plaatselijke verantwoordelijke agent.

** Als de dag in kwestie om een specifieke reden geen bankwerkdag in Luxemburg is, zullen de Record Date en,
bijgevolg, de Ex-datum worden uitgesteld naar de eerstvolgende bankwerkdag in Luxemburg.
*** Deze datum is gebaseerd op een simulatie van de waardering van de netto-inventariswaarde. Deze datum
kan dus veranderen in functie van de samenstelling van de portefeuille op deze exacte datum. Als om een
specifieke reden een waardering niet mogelijk was op de dag in kwestie, zal de Ex-datum worden uitgesteld
naar de eerstvolgende bankwerkdag in Luxemburg.
Bij dezen worden de houders van de deelbewijzen ervan op de hoogte gebracht, dat zij, voor zover zij ten laatste
op de Record Date (onder de beperkingen en voorwaarden vermeld in het prospectus) belegden in het Fonds,
recht hebben op een dividend.
ISIN-code

Compartiment

Valuta

Bruto
Dividend

(1)

RV (2)

EUR

0,30

0,30

30%

EUR

0,30

0,30

30%

EUR

3,10

3,10

������

Bond Fund
“classic – distribution”
Bond Fund
LU1746306742
“privilege – distribution”
Equity Dividend Europe
LU0233247419
“classic – distribution”
LU0223387738

1

ISIN-code

Compartiment

Valuta

Bruto
Dividend

(1)

RV (2)

LU1040913698

“Sustainable Equity World Plus”
“classic solidarity – distribution”

EUR

3,40

3,40

������

*

Percentage van roerende voorheffing die ingehouden wordt in België bij de betaling van het dividend aan een
ingezetene in België : 30%
(1) Doorgaans zal het bedrag van het dividend worden meegedeeld aan de nationale autoriteiten zodra er een
betaling van dividenden wordt gedaan ten gunste van uiteindelijk gerechtigden die ingezetenen zijn van een
andere lidstaat van de Europese Unie. De nationale autoriteit zal deze informatie doorsturen naar de lokale
autoriteiten van de lidstaat waarvan de uiteindelijk gerechtigde een ingezetene is, in voorkomend geval.
(2) Percentage van roerende voorheffing die ingehouden wordt in België bij de betaling van het dividend aan een
ingezetene van België. In het onderhavige geval wordt de roerende voorheffing toegepast op het volledige
dividend met betrekking tot het compartiment Bond Fund.
Uitsplitsing van de toegekende inkomsten of uitkeringen van de compartimenten Equity Dividend Europe en
Sustainable Equity World Plus, voor België (artikel 321bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992):
BNP Paribas Comfort
BNP Paribas Comfort
Uitsplitsing
Equity Dividend Europe
Sustainable Equity World Plus
1/ interest
0
0
2/ dividenden
0
0
3/ inkomsten uit schuldvorderingen
0
0
4/ meerwaarden
100%
100%
Het volledige prospectus en de geldende documenten met essentiële beleggersinformatie, 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 documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt
genomen om te beleggen.
Luxembourg, 28 december 2022
De Raad van Bestuur
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ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder

BNP PARIBAS FUNDS
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363
10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Type mededeling
Communicatiedatum

Berichten m.b.t. dividendbetalingen
28 december 2022

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
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS – DRIEMAANDELIJKSE EN MAANDELIJKSE DIVIDENDEN
VANAF JANUARI 2023
Luxemburg, 28 december 2022
Geachte aandeelhouder,
A. Maandelijkse dividenden 2023
De onderstaande dividenden zullen worden betaald in de klassen die maandelijkse dividenden betalen:
-

Betaaldata:

Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Registratiedatum (1)
D-1
31 januari 2023
28 februari 2023
31 maart 2023
28 april 2023
31 mei 2023
30 juni 2023
31 juli 2023
31 augustus 2023
29 september 2023
31 oktober 2023
30 november 2023
29 december 2023

NIW ex-dividenddatum (2)
D
1 februari 2023
1 maart 2023
3 april 2023
2 mei 2023
1 juni 2023
3 juli 2023
1 augustus 2023
1 september 2023
2 oktober 2023
2 november 2023
1 december 2023
2 januari 2024

Betaaldatum (3)
D+3
6 februari 2023
6 maart 2023
6 april 2023
5 mei 2023
6 juni 2023
6 juli 2023
4 augustus 2023
6 september 2023
5 oktober 2023
7 november 2023
6 december 2023
5 januari 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.

-

Maandelijks bedrag 2023:
Compartiment
Type aandelenklasse
Emerging Bond Opportunities
Classic MD
US High Yield Bond
Classic MD
USD Short Duration Bond
Classic MD
Emerging Bond
Classic MD
Local Emerging Bond
Classic MD
Global Convertible
Classic MD
Sustainable Asian Cities Bond
Classic MD

ISIN‑code
LU0823389779
LU0111549308
LU0012182126
LU0089277312
LU0823386080
LU1721428420
LU0823379549

Valuta
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Brutodividendbedrag
0,09
0,39
0,54
0,50
0,23
0,05
0,39

Percentage van roerende voorheffing die ingehouden wordt in België bij de betaling van het dividend aan een
ingezetene in België : 30%
Het volledige prospectus en de geldende documenten met essentiële beleggersinformatie, 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 documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt
genomen om te beleggen.
De Raad van Bestuur
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).

ICB/compartiment/ISIN FFG BEVEK
Ondernemingsnummer RCS B211660 (Luxemburg)
Adres
2 rue d’Alsace, L-1122 Luxemburg
Beheerder

Waystone Management Company

Type mededeling
Communicatiedatum

Diverse Publicaties
5 januari 2023
FFG
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
2, rue d’Alsace
L-1122 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 211 660
(de 'Vennootschap')

Bericht aan de aandeelhouders van de compartimenten FFG - European Equities Sustainable
Moderate, FFG - Global Flexible Sustainable en FFG - European Equities Sustainable
(de "Compartimenten")
Luxemburg, 2 januari 2023
Geachte aandeelhouder,
De Raad van Bestuur van de Vennootschap (de "Raad") heeft het genoegen u in kennis te stellen van
bepaalde wijzigingen aan het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus").
Na een grondige evaluatie en nieuwe inzichten in de interpretatie van de regelgeving heeft de raad van
bestuur besloten de compartimenten te herclassificeren van financiële producten onder artikel 9 naar
artikel 8 in het kader van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27
november 2019 inzake duurzaamheidsverslaglegging in de financiële sector ("SFDR").
Deze herclassificatie van de Compartimenten is uitsluitend het gevolg van externe factoren, met name
het feit dat er ten tijde van de oorspronkelijke SFDR-classificatie van de compartimenten geen juridische
duidelijkheid of regelgevende richtlijnen bestonden over het minimumaandeel duurzame beleggingen
dat vereist is om de indeling van een financieel product overeenkomstig artikel 9 van de SFDR te
rechtvaardigen.
Het compartiment FFG - Global Flexible Sustainable zal hoofdzakelijk blijven investeren in duurzame
beleggingen. Bovendien zijn de milieu-, sociale en governancecriteria die door dit compartiment worden
toegepast, gewijzigd om te streven naar een vermindering met de helft van zijn gemiddelde
koolstofemissie-intensiteit (in plaats van de vroegere 20% van zijn koolstofvoetafdruk) in vergelijking

met een index die representatief is voor zijn beleggingsbeleid, zoals vermeld in het maandelijkse verslag
dat beschikbaar is op www.fundsforgood.eu.
De compartimenten FFG - European Equities Sustainable Moderate en FFG - European Equities
Sustainable zullen hoofdzakelijk blijven beleggen in activa die overeenstemmen met de milieu- en
sociale kenmerken die deze compartimenten promoten, maar zullen zich niet engageren tot duurzame
beleggingen. De door deze compartimenten toegepaste milieu-, sociale en governancecriteria zijn
gewijzigd zodat ze streven naar een halvering van hun koolstofvoetafdruk (in plaats van 20% voorheen)
ten opzichte van een index die representatief is voor hun beleggingsbeleid, zoals vermeld in het
maandelijkse verslag dat beschikbaar is op www.fundsforgood.eu.
Als gevolg daarvan is de informatie in het gedeelte over de milieu-, sociale en governancecriteria (ESGcriteria) in de factsheet van elk fonds in het prospectus gewijzigd.
Alle andere specifieke eigenschappen van de Compartimenten blijven ongewijzigd.
Als u het niet eens bent met de bovenstaande wijzigingen, kunt u uw aandelen tot 3 februari 2023
kosteloos terugkopen in overeenstemming met de voorwaarden van het Prospectus.
De bovenstaande wijzigingen zijn verwerkt in een bijgewerkte versie van het Prospectus, die in januari
2023 zal verschijnen en waarvan een ontwerp op verzoek verkrijgbaar is op de maatschappelijke zetel
van de Vennootschap.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur of relatiebeheerder.
_________________________
De Raad van de FFG BEVEK

