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Kennisgeving: Subfonds "Rendement Global 2025" van de SICAV (bevek) naar Frans recht 

"La Française" 

Wij delen u mee dat de beheermaatschappij La Française Asset Management besloten heeft de 
volgende verduidelijking toe te voegen aan het subfonds "La Française Rendement Global 2025" van 
de SICAV "La Française" met betrekking tot de zogenaamde "hedged"* (afgedekte) 
aandelencategorieën van het subfonds: 
 
"Bij aandelen H* die tegen de referentievaluta van het subfonds zijn afgedekt, kan er in bepaalde 

perioden sprake zijn van over- of onder-afdekking , met als mogelijk resultaat een residueel valutarisico 

voor deze aandelen ten opzichte van de referentievaluta van het subfonds. Deze afdekking zal over het 

algemeen gebeuren met behulp van forwardcontracten, Fx forwards, Fx swaps, maar kan ook 

valutaopties of futures omvatten." 

 * Deze aandelen zijn niet toegelaten voor verhandeling in België.  

 
Deze wijziging vereist geen goedkeuring van de Autorité des marchés financiers en zal ingaan op 10 
maart 2021. De regelgevende documenten zullen in die zin worden gewijzigd. 
 
De andere kenmerken van het subfonds blijven onveranderd. 
 
Wij willen er graag op wijzen dat het noodzakelijk en belangrijk is om het essentiële-

informatiedocument voor beleggers van het subfonds "La Française Rendement Global 2025" door te 

nemen. Het is beschikbaar op de site www.fundinfo.com.  

Het actuele prospectus en de essentiële beleggersinformatie, zijn in het Frans en Nederlands 

beschikbaar. De jaarverslagen en halfjaarverslagen zijn in het Engels verkrijgbaar. 

Al deze documenten zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en in 

België ook bij de financieel dienstverlener voor CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 

Avenue du Port, B-1000 Bruxelles, België, handelend in de hoedanigheid van financieel 

dienstverlener voor België voor de Vennootschap. 

De intrinsieke waarde van de aandelen wordt in België gepubliceerd op www.fundinfo.com en is op 

schriftelijk verzoek verkrijgbaar ten kantore BNP Paribas Securities Services S.C.A., 9 rue du 

Débarcadère, 93500 PANTIN en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Avenue 

du Port, B-1000 Bruxelles. 

De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten worden gelezen voorafgaand aan het 

besluit om te beleggen. 

 

 

https://www.la-francaise.com/fr/

