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Geachte aandeelhouder,  

De raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad") stelt u hierbij op de hoogte van de 
volgende wijzigingen aan het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus"):  
 

1) Verduidelijking van het beleggingsbeleid 
 
In de eerste paragraaf van het beleggingsbeleid van het Subfonds wordt er vanaf nu duidelijk 
op een concreet percentage blootstelling aan aandelen van wereldwijde bedrijven gewezen. 
De passage wordt daardoor als volgt: 
 
"Het subfonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van wereldwijde bedrijven, waaronder uit 
opkomende markten, die hebben toegezegd hun koolstofuitstoot te beperken, hun 
koolstofarme strategie uit te breiden en fossiele energiebrandstoffen te vervangen voor 
koolstofarme alternatieven.  
Het subfonds belegt ten minste 66% van zijn nettoactiva in aandelen en aandelengerelateerde 
effecten van largecaps, zonder voorkeur voor sector. De beleggingen kunnen bestaan uit 
American en global depositary receipts (ADR's en GDR's)."  
 

2) Actualisatie van risicowaarschuwingen 
 
In aansluiting op het huidige beleggingsbeleid wordt er in de lijst van risico's die doorgaans 
gepaard gaan met normale marktomstandigheden, nu ook verwezen naar het kredietrisico en 
het derivatenrisico. Risico's die voortvloeien uit liquiditeit zijn verwijderd van de lijst van 
risico's die doorgaans gepaard gaan met normale marktomstandigheden. 
Daarnaast is het tegenpartijrisico opgenomen in de lijst van risico's die doorgaans gepaard 
gaan met abnormale marktomstandigheden.   
 



 
 
 
 

3) Gebruik van een benchmark 
 
Om te garanderen dat het beleggingsbeleid voldoet aan de informatieverplichtingen uit 
hoofde van de ESMA Q&A over de icbe-richtlijn inzake het gebruik van een benchmark, zijn de 
onderstaande zinnen aan het beleggingsbeleid toegevoegd: 
 
"Het subfonds wordt actief en discretionair beheerd. Het subfonds wordt niet beheerd aan de 
hand van een index." 

 

De hierboven genoemde wijzigingen  zijn verhelderingen en hebben geen consequenties voor 
het beheer, de activatoewijzing of het risicoprofiel van het Subfonds. 
 
De herziene versie van het prospectus (waarin onder meer de bovenstaande wijzigingen zijn 
opgenomen) is in het Frans en het Nederlands, alsook de jaar- en halfjaarlijkse verslagen in 
het Engels op te vragen bij de statutaire zetel van de Vennootschap zodra de Luxemburgse 
toezichthouder of op schriftelijk verzoek ten kantore van de Vennootschap verkrijgbaar en in 
België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles, 
handelend in de hoedanigheid van financieel dienstverlener voor België voor de 
Vennootschap. 
Het actuele prospectus en de essentiële beleggersinformatie, zijn in het Frans en Nederlands 
beschikbaar. De jaarverslagen en halfjaarverslagen zijn in het Engels verkrijgbaar. op de 
financiële markten er zijn goedkeuring aan heeft verleend. 
 
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. 
 
Hoogachtend, 
 
Namens de Raad 


