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Geachte aandeelhouder,  

De raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad") stelt u er hierbij van op de hoogte dat 
het beleggingsbeleid van het Subfonds bijgewerkt is om te verduidelijken dat blootstelling aan 
aandelen ook kan worden verkregen via voorwaardelijk converteerbare obligaties en dat de 
credit default swaps waarin het Subfonds kan beleggen single name en index swaps kunnen 
zijn.  
 
Het beleggingsbeleid zal als volgt luiden1: 
 
"(…) Het subfonds kan investeren in, of zijn blootgesteld aan, de volgende beleggingen tot 
maximaal het aangegeven percentage van de nettoactiva: 

 converteerbare obligaties: 100% 
 activa in niet-OESO-landen: 25% 
 contant geld en equivalenten daarvan: 20%. Deze kunnen bestaan uit monetaire icb's 

of icb's met beleggingen waarvan de totale gewogen looptijd of de frequentie van de 
renteherziening niet meer bedraagt dan 12 maanden 

 voorwaardelijk converteerbare obligaties: 20% 
 door hypotheek of activa gedekte effecten: 20% 
 andere icbe's/icb's: 10% 
 aandelen (via blootstelling van converteerbare obligaties en voorwaardelijk 

converteerbare obligaties): 5%" 
 

 
1 Toevoegingen verschijnen in blauw 



  

 
 
 
 
 

Het beleggingsbeleid zal ook worden gewijzigd om verduidelijkingen te verstrekken over het 
gebruik van credit default swaps en komt aldus als volgt te luiden: 
 "Naast basisderivaten kan het subfonds gebruikmaken van credit default swaps (single name 
en index) en total return swaps op basis van overheidsschuld en bedrijfsobligaties van 
ontwikkelde en opkomende markten. 
 
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) en de essentiële beleggersinformatie is op te in het Frans en het Nederlands, 
alsook de jaar- en halfjaarlijkse verslagen in het Engels vragen bij de statutaire zetel van de 
Vennootschap zodra de Luxemburgse toezichthouder op de financiële markten er zijn 
goedkeuring aan heeft verleend 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 zodra de Luxemburgse toezichthouder op de financiële markten er zijn 
goedkeuring aan heeft verleend. 
 
De intrinsieke waarde van de deelbewijzen wordt in België gepubliceerd op 
www.fundinfo.com FundInfo 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. 
 
Hoogachtend, 
 
Namens de Raad  


