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MercLin Institutional Fund 

Institutionele bevek naar Belgisch recht met compartimenten 
in financiële instrumenten en liquide middelen 

Guimardstraat 18 – 1040 Brussel 
R.P.R. Brussel 0831.251.891 

 
 
 

Informatie betreffende de bevek 
 

 
Benaming:      MercLin Institutional Fund 
 
Rechtsvorm:      naamloze vennootschap 
 
Oprichtingsdatum van de bevek:    17 november 2010 
 
Bestaansduur:      onbeperkte duur 
 
Lidstaat waar de bevek haar maatschappelijke zetel heeft: België 
 
Statuut:   Institutionele bevek met verschillende compartimenten die 

geopteerd heeft voor beleggingen bedoeld in artikel 183, 
eerste lid, 1° van de wet van 19 april 2014 betreffende de 
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun 
beheerders (financiële instrumenten en liquide middelen), 
en die, wat werking en beleggingen betreft, beheerst wordt 
door titel II van Boek II van Deel III van deze wet, en door 
het Koninklijk besluit van 7 december 2007 met betrekking 
tot alternatieve instellingen voor collectieve belegging met 
een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als 
uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in 
artikel 183, eerste lid, 1°, van de wet van 19 april 2014. 

 
 
Lijst van de door de bevek gecommercialiseerde compartimenten: 
 

MercLin Institutional Equity Fund DBI-RDT 
      
Raad van Bestuur van de bevek: 
 

Voorzitter: De heer Stéphane Mercier, partner Mercier Vanderlinden Asset 
Management N.V.  

 
Bestuurders: De heer Thomas Vanderlinden, partner Mercier Vanderlinden Asset 

Management N.V. 
 De heer Vincent Planche, Lid van het directiecomité van Degroof 

Petercam Asset Management N.V. 
  De heer Jean Sanders, Compliance officer – Head of Risk 

Management, Mercier Vanderlinden Asset Managment N.V. 
 

Natuurlijke personen aan wie de  
effectieve leiding is toevertrouwd:  de heren Stéphane Mercier en Thomas Vanderlinden  
 
Beheervennootschap: Degroof Petercam Asset Services S.A. 

 Beheervennootschap van AIF 
                                  Rue Eugène Ruppert, 12 L-2453 Luxembourg 
 Degroof Petercam Asset Services S.A. staat in voor het 

administratief beheer van de bevek (zoals deze taak gedefinieerd 
is in artikel 7 van de statuten van de bevek). 

 
Beheer van de beleggingsportefeuille: 
  Mercier Vanderlinden Asset Management N.V. 
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Lange Lozanastraat 254 – 2018 Antwerpen 
 
Financiële dienst:  Bank Degroof Petercam N.V. 

Nijverheidsstraat 44 – 1040 Brussel 
 
Bewaarder:  Bank Degroof Petercam N.V. 

Nijverheidsstraat 44 – 1040 Brussel 
 
Commissaris:  PricewaterhouseCoopers 
 Woluwedal 18 – 1932 Sint-Stevens-Woluwe 

Erkende revisorenvennootschap, vertegenwoordigd door de heer 
Damien Walgrave 

 
Aandeelhouders:  In aanmerking komende beleggers in de zin van artikel 3, 31° van 

de wet van 19 april 2014. 
 
Elke natuurlijke of rechtspersoon die inschrijft op de aandelen van de bevek of die dergelijke 
aandelen verwerft, heeft de wettelijke verplichting schriftelijk te bevestigen aan de bevek dat 
hij een in aanmerking komende belegger is en zich er ten aanzien van de bevek toe te 
verbinden de aandelen enkel over te dragen aan een overnemer die op zijn beurt formeel en 
schriftelijk bevestigt aan de bevek dat hij een in aanmerking komende belegger is en zich 
ertoe verbindt om dezelfde bevestiging te vragen aan de volgende overnemer. De bevek heeft 
het recht een aanvraag tot inschrijving te weigeren indien de initiële vraag tot inschrijving 
niet vergezeld is van een dergelijke schriftelijke bevestiging.  
 
Belastingstelsel 
 
Belastingstelsel voor de bevek: 
 

  * terugwinning van inhoudingen aan de bron op buitenlandse inkomsten, geïnd door de bevek 
(overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van de dubbele belastingheffing) 

 
  
Het belastingregime van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is 
afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In 
geval van twijfel over het toepasselijke fiscaal regime, dient de belegger zich persoonlijk te informeren 
bij professionelen of bevoegde raadgevers. 
 
 
Regels betreffende de toewijzing van de netto-opbrengsten:  
 
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van elk compartiment zal elk jaar op voorstel 
van de Raad van Bestuur het deel van het resultaat bepalen dat aan de distributieaandelen van hun 
compartiment kan worden toegekend overeenkomstig de geldende wetgeving. 
 
De bevek wenst de houders van distributieaandelen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting 
in België te laten genieten van het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI) ingesteld door de 
artikelen 202 en 203 van het wetboek van de inkomstenbelastingen. Bijgevolg moet de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering van aandeelhouders, voor elk compartiment waaraan distributieaandelen 
verbonden zijn, zich speciaal houden aan artikel 203 § 2 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 en aan elke later wijziging van het minimum uitkeringspercentage van de inkomsten, bepaald in § 2 
van dit artikel. Dit betekent dat de bevek en ook elk compartiment ten minste 90% van de ontvangen 
inkomsten zal uitkeren, na aftrek van vergoedingen, provisies en kosten. Het percentage van 90% zou 
later opwaarts of neerwaarts kunnen worden aangepast naargelang de nieuwe fiscale bepalingen. Het 
distributiepercentage van 90 % is van toepassing per compartiment voor het gedeelte van het resultaat 
dat toekomt aan de distributieaandelen van de verschillende compartimenten.  
 

AIFM DEEL 
 
De Beheervennootschap 
 
De bevek is een alternatieve beleggingsinstelling (abi) in de zin van Richtlijn 2011/61/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen (hierna de “Richtlijn”) en een alternatieve instelling voor collectieve belegging 
(AICB) in de zin van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve 
belegging en hun beheerders (hierna de “Wet van 2014”). 
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De bevek is een AICB beheerd door Degroof Petercam Asset Services, in haar hoedanigheid van 
beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, en meer bepaald van de bevek 
(hierna de “Beheervennootschap”). De Beheervennootschap heeft in Luxemburg een vergunning als 
beheervennootschap van AICBs overeenkomstig de Luxemburgse wet van 12 juli 2013 “relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs” (hierna de “Wet van 2013”). 
 
De Beheervennootschap voorziet een extra bedrag aan eigen vermogen ter dekking van risico’s voor 
beroepsaansprakelijkheid inzake nalatigheid van ten minste 0,01% van de waarde van de portefeuilles 
van de beheerde AICBs, die gelijk is aan het bedrag van de absolute waarde van alle activa 
aangehouden door de AICBs beheerd door de Beheervennootschap, inclusief de activa die met 
hefboomfinanciering zijn verworven en waarbij derivaten aan hun marktwaarde worden gewaardeerd. 
De vereiste van een extra bedrag aan eigen vermogen wordt herberekend op het einde van elk 
boekjaar en het bedrag aan bijkomend eigen vermogen wordt bijgevolg aangepast. 
 
De Beheervennootschap staat, voor rekening van de bevek, in voor de naleving van de Wet van 2013, 
de Wet van 2014 en van de Gedelegeerde Verordening Nr. 231/2013 van de Commissie van 19 
december 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad ten 
aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, 
hefboomfinanciering, transparantie en toezicht (hierna de “GVC”). De Beheervennootschap wordt door 
de bevek aangesteld met het oog op portefeuillebeheer, risicobeheer, administratief beheer en 
verhandeling. De Beheervennootschap mag haar taken delegeren overeenkomstig en met 
inachtneming van de bepalingen van de Wet van 2013. 
 
De Beheervennootschap mag Aandelen van de bevek verhandelen bij in aanmerking komende 
beleggers in België. Bovendien mag zij, in overeenstemming met artikel 30 van de Wet van 2013, een 
vergunning vragen om de Aandelen van de bevek te verhandelen bij in aanmerking komende 
beleggers gevestigd in een andere Lidstaat van de Europese Unie. 
 
Na de aanvaarding van het inschrijvingsorder, verstrekt de Beheervennootschap, op éénvoudig 
verzoek van beleggers, de volgende informatie of documenten vooraleer over te gaan tot de 
beleggingen: 

1. het meest recente jaarverslag van de bevek ; 
2. de procedure van het beheer van het liquiditeitsrisico en de waarderingsprocedure; 
3. een beschrijving van elke bepaling genomen door de Bewaarder om zich van zijn 

aansprakelijkheid te ontdoen overeenkomstig artikel 58 § 2 en 3 van de Wet van 2014. De 
Beheervennootschap informeert onverwijld de beleggers over elke wijziging m.b.t. de 
aansprakelijkheid van de Bewaarder; 

4. de meest recente netto inventariswaarde van de betrokken Aandelenklasse en het in het 
verleden behaalde rendement; 

5. een beknopte beschrijving van haar strategie inzake de uitoefening van de stemrechten. 
 
In voorkomend geval, wordt de volgende informatie regelmatig verstrekt aan de beleggers door de 
Beheervennootschap overeenkomstig de Wet van 2013 (ofwel in een individuele communicatie, ofwel 
in een nota in het jaarverslag van de bevek): 

1. het percentage activa van de bevek waarvoor bijzondere regelingen gelden vanwege de 
illiquide aard ervan; 

2. eventuele nieuwe regelingen voor het beheer van de liquiditeit van de bevek; 
3. het huidige risicoprofiel van de bevek en een korte beschrijving van de risicobeheersystemen 

waarmee de Beheervennootschap deze risico’s beheert; 
4. het totale bedrag van de door de bevek gebruikte hefboomfinanciering; 
5. elke significante wijziging aan de informatie opgelijst in artikel 21 van de Wet van 2013 in de 

loop van het betrokken boekjaar; 
6. het total bedrag van de beloning gedurende het betrokken boekjaar, onderverdeeld in de 

vaste en variabele beloning, betaald door de Beheervennootschap aan haar personeel, alsook 
het aantal begunstigden; 

7. het geaggregeerde bedrag van de beloning, onderverdeeld tussen de directie en de 
medewerkers van de Beheervennootschap wier handelen het risicoprofiel van de bevek in 
belangrijke mate beïnvloedt; 

8. als de organisatorische of administratieve regelingen getroffen door de Beheervennootschap 
om belangenconflicten te onderkennen, voorkomen, beheren en controleren, niet volstaan om 
met redelijke zekerheid te kunnen aannemen dat de belangen van de beleggers zullen worden 
beschermd, brengt de Beheervenootschap de beleggers uitdrukkelijk op de hoogte van de 
algemene aard of de oorzaken van belangenconflicten. 

 
De Beheervennootschap informeert de beleggers onverwijld over: 
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1. elke wijziging aan de maximale hefboomfinanciering die de Beheervennootschap mag 
gebruiken voor rekening van de bevek, alsook aan de omvang van het recht op hergebruik van 
zekerheden of garanties die in het kader van de hefboomfinancieringsregeling kunnen worden 
verleend; 

2. elke wijziging aan de door de Bewaarder genomen maatregelen om zich van zijn 
aansprakelijkheid te ontdoen overeenkomstig de Wet van 2014 (artikel 58 §2 en 3) en de 
GVC. 

 
De Beheervennootschap scheidt, binnen haar bedrijf taken en verantwoordelijkheden die als onderling 
onverenigbaar kunnen worden beschouwd of die aanleiding kunnen geven tot systematische 
belangenconflicten. Zij gaat na of de omstandigheden van hun bedrijfsuitoefening tot andere 
belangrijke belangenconflicten kunnen leiden, en stelt de beleggers van de bevek hiervan onverwijld 
in kennis. 
 
Billijke behandeling van de beleggers 
 
De deelneming van elke belegger in elk Compartiment wordt vertegenwoordigd onder de vorm van 
Aandelen. Elk Aandeel van een zelfde Aandelenklasse binnen een zelfde Compartiment beschikt over 
dezelfde rechten en verplichtingen. De bevek garandeert bijgevolg een billijke behandeling aan alle 
aandeelhouders die Aandelen van een zelfde Aandelenklasse aanhouden. 
 
Voornaamste juridische implicaties – Informatie over de toepasselijke jurisdictie en 
wetgeving 
 
Elk geschil tussen de Beheervennootschap en/ of de bevek en/ of de Aandeelhouders en/ of de 
Bewaarder wordt overeenkomstig het belgisch recht beslecht en valt onder de bevoegdheid van de 
rechtbanken van Brussel, met dien verstande dat de Beheervennootschap, de Bewaarder en de bevek 
zich aan de bevoegdheid van rechtbanken kunnen onderwerpen van de landen waar de Aandelen 
worden voorgesteld of verkocht, inzake geschillen die door Beleggers worden opgeworpen die 
gevestigd zijn in voormelde landen en inzake vragen m.b.t. inschrijvingen en inkopen door 
Aandeelhouders gevestigd in voormelde landen, en aan de wetten van deze landen. 
 
Door in te schrijven op de bevek, nemen de beleggers bindende verplichtingen op zich tegenover de 
bevek. De rechten en verplichtingen van aandeelhouders worden opgenomen in huidig document, in 
de statuten alsook in de belgische wetgeving. De Beleggers verwerven enkel geen rechtstreeks 
juridisch belang in de beleggingen die door de bevek worden verwezenlijkt. 
 
In haar hoedanigheid van Lidstaat van de Europese Unie, komt België Verordening (EG) Nr. 44/2001 
van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken na, die ten allen tijde kan worden 
gewijzigd, aangevuld of vervangen. 
 
De Bewaarder 
 
Bank Degroof Petercam N.V. wordt aangesteld als bewaarder van de bevek (hierna de “Bewaarder”).  
 
De Bewaarder staat in voor de opvolging van de kasstromen, de bewaring en de controle 
(controleverplichtingen van de Bewaarder in de zin van artikel 55 § 1 en 2 van de Wet van 2014 en 
artikelen 87 en 93 tot 97 van de GVC) van de Activa van de bevek. 
 
De Bewaarder moet, overeenkomstig de Wet van 2014 en de Bewaardersovereenkomst: 

1. instaan voor het behoorlijk toezicht op de kasstromen van de bevek overeenkomstig artikel 55 
§ 1 van de Wet van 2014; 

2. ervoor zorgen dat de verkoop, de uitgifte, de inkoop, de terugbetaling en de intrekking van de 
Aandelen uitgevoerd voor rekening van de bevek gebeuren in overeenstemming met de Wet 
van 2014, huidig document en de statuten; 

3. ervoor zorgen dat de netto inventariswaarde van de aandelen wordt berekend overeenkomstig 
het belgisch recht, de statuten en de in artikel 17 van de Wet van 2013 vastgelegde 
procedures; 

4. de aanwijzingen van de Beheervennootschap uitvoeren, tenzij deze in strijd zijn met de Wet 
van 2014, de Wet van 2013, en elke andere toepasselijke wetgeving, huidig document of de 
statuten;  

5. zich ervan vergewissen dat, bij transacties met betrekking tot de activa van de bevek, de 
tegenwaarde haar binnen de gebruikelijke termijnen van toepassing op de betrokken activa 
wordt overgemaakt; en 

6. zich ervan vergewissen dat de opbrengsten en activa van de bevek een bestemming krijgen, 
die in overeenstemming is met het belgisch recht, huidig document en de statuten. 
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De Bewaarder mag haar taken inzake de opvolging van de kasstromen en controle niet delegeren. In 
de mate dat de Bewaarder de bewaring van de financiële instrumenten aan derden delegeert, zal de 
Bewaardersovereenkomst elke mogelijke kwijting van aansprakelijkheid en de mogelijkheid tot 
hergebruik van activa vermelden. De aansprakelijkheid van de Bewaarder wordt niet beïnvloed door 
een eventuele delegatie. 
 
De Bewaarder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat het verlies het gevolg is van een 
externe gebeurtenis waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft en waarvan de gevolgen 
onvermijdelijk waren, ondanks alle inspanningen om ze te verhinderen.  
In geval van een verlies van instrumenten bewaard door een derde die instaat voor de bewaring van 
de financiële instrumenten, kan de Bewaarder zich ontdoen van zijn aansprakelijkheid zoals 
omschreven in artikel 58 § 2 en 3 van de Wet van 2014. 
 
Overeenkomstig het belgisch recht, is de Bewaarder verantwoordelijk voor zijn taken in zijn 
hoedanigheid van bewaarder van de bevek. 
 
Communicatie U.S. Person volgens Regulation S 
 
US RESIDENT 
 
De Aandelen werden niet en zullen niet worden geregistreerd krachtens de "U.S. Securities Act" van 
1933 (verder "Act van 1933"), of krachtens een willekeurige wet die van toepassing is een 
Amerikaanse staat en de Aandelen kunnen niet rechtstreeks of onrechtstreeks worden overgedragen, 
aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika (inclusief zijn territoria en bezittingen), 
ten voordele van een willekeurige staatsburger van de Verenigde Staten van Amerika (verder "U.S. 
Person"), zoals gedefinieerd door de Amerikaanse regeling "Regulation S" in het kader van de Act 
van 1933, aangenomen door de Amerikaanse toezichthouder van de verschillende effectenbeurzen 
("Securities and Exchange Commission" of "SEC"). 
 
De bevek is niet en zal niet worden geregistreerd krachtens de U.S. Investment Company Act van 
1940, zijn amendementen of elke andere wet betreffende verhandelbare effecten. Elke verkoop of 
overdracht van aandelen in de Verenigde Staten van Amerika of aan een "U.S. Person" kan een 
schending van de Amerikaanse wet zijn.  
 
Het aanbieden van aandelen werd niet toegelaten door de SEC, de gespecialiseerde commissie van 
een willekeurige Amerikaanse staat of elke andere Amerikaanse toezichthouder, net zo min als deze 
diensten zich hebben uitgesproken over de verdiensten van dit aanbod, noch over de juistheid of het 
gepaste karakter van de documenten betreffende dit aanbod of deze hebben bekrachtigd. Elke 
bewering in deze richting druist tegen de wet in.  
 
De raad van bestuur van de bevek kan beperkingen opleggen: 

(i) betreffende het bezit van aandelen door een "U.S. Person" en de gedwongen terugkoop van 
de aandelen in kwestie realiseren; of  

(ii) betreffende de transfer van aandelen aan een "U.S. Person".  
 
Deze bevoegdheid geldt ook voor elke persoon (a) die rechtstreeks of onrechtstreeks in overtreding 
zou zijn met de wetten en reglementen van een willekeurig land of regering, of (b) die de bevek 
schade zou kunnen berokkenen volgens de raad van bestuur van de bevek die deze anders niet zou 
hebben opgelopen.  
 
Elke eigenaar van aandelen moet de bevek onmiddellijk inlichten indien hij een "U.S. Person" zou 
worden.  
Elke eigenaar van aandelen die een "U.S. Person" wordt, mag geen nieuwe aandelen meer kopen en 
men kan hem op elk moment vragen om zijn aandelen te verkopen ten gunste van personen die geen 
"U.S. Person" zijn.  
De raad van bestuur van de behoudt zich het recht voor om de gedwongen verkoop te realiseren van 
elk aandeel die een "U.S. Person" rechtstreeks of onrechtstreeks bezit, of wanneer het bezit van het 
(de) aande(e)len door een willekeurige persoon in strijd is met de wet of de belangen van de bevek. 
 

FATCA 

De regelgeving Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), bestanddeel van de Amerikaanse wet 
HIRE Act, werd in 2010 aangenomen door de Verenigde Staten van Amerika en is op 1 juli 2014 van 
kracht geworden. Ze verplicht financiële instellingen die buiten de Verenigde Staten van Amerika 
gevestigd zijn (buitenlandse financiële instellingen of "BFI") de informatie over financiële rekeningen 
die ze bezitten voor bepaalde Amerikaanse personen (Specified US Persons) of niet-Amerikaanse 
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entiteiten waarvan een of meer van de personen die de zeggenschap bezitten, bepaalde Amerikaanse 
personen zijn (Non US entity with one or more Controlling person that is a Specified US Person), 
jaarlijks mee te delen aan de Amerikaanse belastingdiensten (Internal Revenue Service, "IRS"). Deze 
financiële rekeningen worden samen aangeduid als "Aan te geven Amerikaanse rekeningen". Voor 
FATCA zijn rechten van deelneming in een beleggingsfonds eveneens financiële rekeningen. Indien 
een of meerdere Specified US Person(s) of (een) entiteit(en) waarvan een of meer van de personen 
die de zeggenschap bezitten, Specified US Person(s) is (zijn), eigenaars zijn van rechten van 
deelneming in een beleggingsfonds, dan vormen deze een aan te geven Amerikaanse rekening. 
Amerikaanse inkomsten die worden gestort op een BFI die niet voldoet aan de eisen van FATCA 
("niet-deelnemende BFI") worden aan de bron belast tegen 30 %. 

Op 23 april 2014 heeft België een intergouvernementeel akkoord afgesloten met de Verenigde Staten 
van Amerika ("Belgisch IGA") om FATCA te implementeren. De Fondsen, die in het kader van FATCA 
als BFI worden beschouwd, moeten zich schikken naar het Belgische IGA zoals dat na zijn 
bekrachtiging in het nationale recht zal worden omgezet.  

In het kader van het Belgische IGA moeten de beleggingsfondsen specifieke informatie inzamelen voor 
de identificatie van hun aandeelhouders/houders van rechten van deelneming, alsook alle 
tussenpersonen ("Nominee") die voor rekening van deze laatste handelen. De beleggingsfondsen 
zullen de informatie over US Persons of entiteiten waarvan een of meer van de personen die de 
zeggenschap bezitten, Specified US Person(s) is (zijn), die eigenaars zijn van rechten van deelneming 
in een beleggingsfonds, alsook informatie over niet-deelnemende BFI meedelen aan de Belgische 
belastingdienst die deze informatie automatisch uitwisselt met de bevoegde diensten van de 
Verenigde Staten van Amerika.  

Het Fonds wil de bepalingen van het Belgische IGA zoals dat na zijn bekrachtiging in het nationale 
recht zal worden omgezet, respecteren om te beantwoorden aan FATCA en niet onderworpen te 
worden aan de bronheffing van 30 % op reële Amerikaanse beleggingen of beleggingen die als 
dusdanig worden beschouwd. Om deze overeenstemming te verzekeren, kan het Fonds of elke naar 
behoren aangeduide agent, 

a. aanvullende informatie of documentatie vragen, inclusief Amerikaanse belastingformulieren 
(Formulieren W-8 / W-9), een GIIN indien de situatie het vereist (Global Intermediary 
Identification Number), of elk andere documentair bewijs betreffende de identificatie van de 
aandeelhouders/houders van rechten van deelneming, een tussenpersoon en hun respectief 
statuut in het kader van de regelgeving FATCA, en  

b. de rechtstreekse inschrijving in het register verbieden aan alle aandeelhouders, beleggers en 
houders van andere schuldbewijzen, dan: i) BFI, op voorwaarde dat ze niet als niet-deelnemende 
BFI worden beschouwd, ii) volgens FATCA vrijgestelde entiteiten, of iii) actieve niet-financiële 
buitenlandse entiteiten ("Actieve NFBE"). 

c indien de situatie het vereist, zich vergewissen van de aftrek van de Amerikaanse bronheffing die 
van toepassing is op stortingen aan bepaalde aandeelhouders, conform FATCA. 

De begrippen en termen in verband met FATCA moeten worden geïnterpreteerd en begrepen aan de 
hand van de definities van het Belgische IGA en de omzettingsteksten ervan in het nationaal recht en, 
slechts in ondergeschikte mate, volgens de bepalingen van FATCA Final Regulations, uitgegeven door 
de Amerikaanse regering (www.irs.gov). 
In het kader van de naleving van de bepalingen betreffende FATCA kan het zijn dat dat de bevek 
persoonsgegevens van bepaalde Amerikaanse personen, niet-deelnemende buitenlandse financiële 
instellingen (BFI) en passieve niet-financiële buitenlandse entiteiten (passieve NFBE) waarvan een of 
meer van de personen die de zeggenschap bezitten, bepaalde Amerikaanse personen zijn, via de 
Belgische belastingdienst moet meedelen aan de Amerikaanse belastingdienst. 

Bij twijfel over hun statuut in het kader van de wet FATCA of over de implicaties van de wet FATCA of 
het IGA op hun persoonlijke situatie, raden we de beleggers aan om hun financieel, juridisch of fiscaal 
adviseur te raadplegen voor ze intekenen op aandelen van het Fonds. 
 

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/


MercLin Institutional Equity Fund DBI-RDT – Informatiedocument –  29 maart 2019 9 

 

 
MercLin Institutional Fund 

Institutionele bevek naar Belgisch recht met compartimenten 
in financiële instrumenten en liquide middelen 

Guimardstraat 18 – 1040 Brussel 
R.P.R. Brussel 0831.251.891 

 
 
 

COMPARTIMENT  
MercLin Institutional Equity Fund DBI-RDT 

 
 

1. Voorstelling 
 

Benaming:  MercLin Institutional Equity Fund DBI-RDT 
 
Oprichtingsdatum:  17 november 2010 
 
Bestaansduur:  onbeperkte duur 

 
2. Beleggingsgegevens 
 

Doel van het compartiment: Het compartiment heeft tot doel hoofdzakelijk te beleggen in aandelen 
(en andere met aandelen gelijkgestelde roerende waarden) van beursgenoteerde ondernemingen die 
hun zetel hebben in of het merendeel van hun activiteiten uitoefenen in staten die deel uitmaken van 
de OESO. De beleggingsdoelstelling heeft een hoog risiconiveau. 

 
Categorieën van toegelaten activa: beleggen in aandelen (en andere met aandelen gelijkgestelde 
roerende waarden) van beursgenoteerde ondernemingen die hun zetel hebben in of het merendeel 
van hun activiteiten uitoefenen in staten die deel uitmaken van de OESO, en in liquide middelen. 
 
Toegelaten derivatentransacties: alle financiële derivaten, met inbegrip van gelijkwaardige 
instrumenten, die aanleiding geven tot een vereffening in contanten, die op een gereglementeerde 
markt verhandeld worden of OTC-derivaten mits de onderliggende activa van de derivaten bestaan uit 
activa bedoeld in artikel 15 van de statuten, financiële indexen, rentetarieven, wisselkoersen of 
valuta’s. 
 
Benchmark: de MSCI AC World Euro Net Div index van Morgan Stanley Capital International Inc. Deze 
benchmark wordt aangewend bij het beheer van het compartiment. 

 
3. Informatie betreffende de rechten van deelneming en hun verhandeling 

 
Type van aangeboden aandelen: uitsluitend distributie- en kapitalisatieaandelen op naam 
 
Aandeelhouders: Enkel in aanmerking komende beleggers in de zin van artikel 3, 31° van de wet van 
19 april 2014. 
 
Aandelenklassen: 
 
Klasse “R”: aandelen (i) waarbij het initiële inschrijvingsbedrag ten minste 250.000 euro bedraagt en 

(ii) voorbehouden aan rechtspersonen die deel uitmaken van het klantenbestand van 
Mercier Vanderlinden Asset Management N.V. of die door de raad van bestuur van de bevek 
aanvaard worden. 

Klasse “F”: aandelen (i) waarbij het initiële inschrijvingsbedrag ten minste 50.000.000 euro bedraagt en 
(ii) voorbehouden aan rechtspersonen die deel uitmaken van het klantenbestand van 
Mercier Vanderlinden Asset Management N.V. of die door de raad van bestuur van de bevek 
aanvaard worden. 

Klasse “C”: aandelen waarbij het initiële inschrijvingsbedrag ten minste 250.000 euro bedraagt. 
 
 
ISIN code : 
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R EUR Dis BE6213770470 

F EUR Dis BE6282942588 

C EUR Dis [*] 

 
 
Munteenheid van de berekening van de inventariswaarde: EURO 
 
Initiële inschrijvingsperiode:  
 
Klasse “R”: van 16 december 2010 tot 28 december 2010 
Klasse “F”: van 7 januari 2016 tot 8 januari 2016 
Klasse “C”: van 1 augustus 2018 tot 2 augustus 2018 
 
Initiële inschrijvingsprijs:  
 
Klasse “R”: 1.000 Euro 
Klasse “F”: 1.000 Euro 
Klasse “C”: 1.000 Euro 
 
Berekening en publicatie van de netto-inventariswaarde:  
 

De netto-inventariswaarde wordt elke vrijdag, die een “werkdag” te Brussel (dag J+1) is, berekend. 
Indien deze dag geen werkdag is te Brussel zal de netto-inventariswaarde de eerstvolgende werkdag 
berekend worden. De inventariswaarde wordt berekend op basis van de slotkoersen van de vorige dag 
(dag J). 

 
Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze 
kunnen worden teruggekocht, regels voor de compartimentwijziging: 
 

J =  datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (elke bankwerkdag voorafgaand 
aan de dag van de berekening van de netto-inventariswaarde om 13u15). Het uur van de 
afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt alleen voor de 
financiële dienst opgenomen in het informatiedocument. 

J + 1  =  datum van de berekening van de netto-inventariswaarde 
J + 3  =  datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen 

 
Als de reële waarde voor meer dan 20% van de activa gekend is bij het afsluiten van de 
ontvangstperiode van de aanvragen tot uitgifte of inkoop van deelbewijzen, of van 
compartimentwijziging, dan wordt een alternatieve berekeningswijze van de netto-inventariswaarde 
toegepast, namelijk met:  
J + 1 =  datum van de gepubliceerde nettowaarde 
J + 2 =  datum van de berekening van de netto-inventariswaarde op basis van de koersen van J + 1 
J + 4 =  datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen 

 
4. Bedrijfsinformatie 
 

PROVISIES EN KOSTEN – COMPARTIMENT “MercLin Institutional Equity Fund DBI-RDT” 
 

Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger 
(in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) 

 Intrede Uittreding Compartimentwijziging 
 
Verhandelingsprovisie 

 
maximaal 3,00%, 

vrij onderhandelbaar 

 
-- 

 
-- 

Bedrag tot dekking van de 
kosten voor de 
verwerving/realisatie van de 
activa (anti-dilution 
protection) * 

Tijdens de 
aanvankelijke 
inschrijvingsperiode: 
0% 
Na de aanvankelijke 
inschrijvingsperiode: 
0,08% 

0,08%  

Beurstaks -- -- -- 
 



MercLin Institutional Equity Fund DBI-RDT – Informatiedocument –  29 maart 2019 11 

* Dit bedrag wordt niet aangerekend in geval van een herbelegging die geen aanleiding geeft tot kosten 
voor de verwerving/realisatie van activa (zoals ondermeer de herbelegging van het dividend, de verkoop 
van aandelen van de bevek gevolgd door een onmiddellijke aankoop van eenzelfde hoeveelheid 
aandelen). 
 

Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment 
(in EURO of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) 

 
Vergoeding van de beheervennootschap 
 
 
Vergoeding voor het beheer van de 
beleggingsportefeuille (1) 
 

 
0,05% van de activa per jaar met een minimum van 50.000 euro 
en een maximum van 200.000 euro per jaar  
 
Klasse “R” 0,80% van de activa per jaar 
Klasse “F” 0,60% van de activa per jaar 
Klasse “C” 1,20% van de activa per jaar 
 

Prestatieprovisie 
 
Vergoeding voor de administratie (1) 
 
 
 
 
Vergoeding van de bewaarder (1) 
(met inbegrip van de financiële dienst) 
 

nihil  
 
0,08% per jaar voor de activaschijf tussen € 0 en 35 mln 
0,06% per jaar voor de activaschijf tussen € 35 en 125 mln 
0,05% per jaar boven € 125 mln 
Met een minimum van € 17.500 
 
Tarief A (algemeen van toepassing behalve voor de landen van 
tarief B en C): 
0,05% per jaar voor de activaschijf tussen € 0 en 35 mln 
0,04% per jaar voor de activaschijf tussen € 35 en 125 mln 
0,03% per jaar boven € 125 mln 
 
Tarief B (Singapore, Griekenland en Portugal) 
0,08% van de activa per jaar 
 
Tarief C (Israël) 
0,14% van de activa per jaar 
 
De vergoeding van de bewaarder bedraagt minimum € 7.500 

  
 
(1) Deze vergoedingen zijn trimestrieel betaalbaar en worden berekend op basis van de gemiddelde netto-activa van het kwartaal. 
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MercLin Institutional Fund 
 

Institutionele bevek naar Belgisch recht met compartimenten 
in financiële instrumenten en liquide middelen 

 
Gecoördineerde statuten op 30 juli 2018 

 
Artikel 1: Benaming 
 
Deze vennootschap is een naamloze vennootschap, institutionele instelling voor collectieve belegging met een 
veranderlijk aantal rechten van deelneming; opgericht onder het stelsel van een institutionele 
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, hierna “de Vennootschap” 
genoemd. 
 
Ze draagt de naam “MercLin Institutional Fund”. 
 
Zij heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen beoogd in artikel 183, eerste lid, 1° van de wet van 19 april 
2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (hierna “de Wet van 19 
april 2014” genoemd). 
 
Artikel 2: Maatschappelijke zetel 
 
De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd in de Guimardstraat 18 te 1040 Brussel en kan worden 
overgebracht naar elke andere plaats in België bij beslissing van de Raad van Bestuur die de volle bevoegdheid heeft 
om de eruit volgende wijziging van de statuten rechtsgeldig te laten vaststellen. 
 
Indien zich volgens de Raad van Bestuur buitengewone gebeurtenissen van politieke, militaire, economische of 
sociale aard voordoen of dreigen voor te doen, die de normale activiteiten van de maatschappelijke zetel van de 
Vennootschap of de vlotte communicatie met die zetel of van die zetel met het buitenland in het gedrang kunnen 
brengen, dan kan die zetel tijdelijk worden overgebracht naar het buitenland totdat die buitengewone 
omstandigheden volledig weggevallen zijn. Deze tijdelijke maatregel zal in geen geval een invloed hebben op de 
nationaliteit van de Vennootschap die, ondanks deze tijdelijke overbrenging van de zetel, de Belgische blijft. 
 
De verklaring van de overbrenging van de zetel zal aan derden worden bekendgemaakt door een vermelding in het 
Belgisch Staatsblad. 
 
Artikel 3: Duur 
 
De Vennootschap werd opgericht op 17 november 2010 voor onbepaalde duur. Onverminderd de in de wet gestelde 
oorzaken van ontbinding, kan de Vennootschap ontbonden worden door een beslissing van de Algemene 
Vergadering van aandeelhouders, die genomen wordt zoals bij een wijziging van de statuten. 
 
Artikel 4: Doel 
 
De Vennootschap heeft als doel het gemeenschappelijk beleggen, met toepassing van het beginsel van de 
risicospreiding, in de categorie bepaald in bovenvermeld artikel 1, van gelden die uitsluitend aangetrokken werden 
bij voor eigen rekening handelende in aanmerking komende beleggers, in de zin van artikel 3, 31° van de Wet van 19 
april 2014. 
 
De Vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of indirect verband houden met haar doel, of die 
ze nodig acht om haar doel te bereiken en te ontwikkelen, binnen de begrenzing van de wettelijke en reglementaire 
bepalingen waaraan ze onderworpen is. 
 
Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal 
 
Het maatschappelijk kapitaal is altijd gelijk aan de waarde van de netto-activa van de Vennootschap. Het mag niet 
lager zijn dan het wettelijk opgelegde minimumbedrag. 
 
Kapitaalwijzigingen gebeuren van rechtswege, zonder wijziging van de statuten, overeenkomstig de wettelijke, 
reglementaire en statutaire bepalingen die van toepassing zijn. 
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Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door verschillende categorieën van aandelen, die elk 
overeenstemmen met een afgescheiden deel of “compartiment” van het vermogen van de Vennootschap. De 
aandelen zijn vanaf de inschrijving volgestort en dragen geen vermelding van nominale waarde. 
 
De Raad van Bestuur mag ieder moment nieuwe compartimenten creëren en hun een specifieke benaming toekennen.  
 
De Raad van Bestuur kan voor elk compartiment beslissen de referentiemunt, aangegeven in artikel 7, te wijzigen. 
 
Artikel 6: Aandelen 
 
De aandelen worden uitsluitend op naam uitgegeven. De eigendom van de aandelen op naam wordt vastgesteld door 
een inschrijving in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap gehouden volgens de formaliteiten toegestaan 
door de wet. Het register kan bij beslissing van de Raad van Bestuur in elektronische vorm worden gehouden. Op 
verzoek van de aandeelhouder wordt een certificaat ter vaststelling van een inschrijving afgeleverd.  
 
Het register en de certificaten vermelden dat de aandelen enkel kunnen verworven en aangehouden worden door in 
aanmerking komende beleggers. 
 
De Raad van Bestuur kan beslissen de aandelen te delen of te hergroeperen. 
 
De Raad van Bestuur kan beslissen om fracties van aandelen uit te geven tegen de door hem bepaalde voorwaarden, 
voor zover de wet dit toelaat. 
 
De fracties van aandelen verlenen geen stemrecht, maar geven recht op de opbrengst van de vereffening en op de 
dividenden voor het deel dat wordt vertegenwoordigd door deze fracties. 
 
Enkel de natuurlijke of rechtspersonen die de hoedanigheid hebben van in aanmerking komende beleggers kunnen 
inschrijven op de aandelen van de Vennootschap of de aandelen van de Vennootschap verwerven of aanhouden. De 
hoedanigheid van in aanmerking komende belegger heeft de betekenis die eraan gegeven wordt door artikel 3, 31° 
van de Wet van 19 april 2014. 
 
Elke natuurlijke of rechtspersoon die inschrijft op de aandelen van de Vennootschap of die dergelijke aandelen 
verwerft, heeft de wettelijke verplichting schriftelijk te bevestigen aan de Vennootschap dat hij een in aanmerking 
komende belegger is en zich er ten aanzien van de Vennootschap toe te verbinden de aandelen enkel over te dragen 
aan een overnemer die op zijn beurt formeel en schriftelijk bevestigt aan de Vennootschap dat hij een in aanmerking 
komende belegger is en zich ertoe verbindt om dezelfde bevestiging te vragen aan de volgende overnemer. De 
Vennootschap heeft het recht een aanvraag tot inschrijving te weigeren indien de initiële vraag tot inschrijving niet 
vergezeld is van een dergelijke schriftelijke bevestiging. 
 
De Raad van Bestuur kan beslissen om het aandeelhouderschap van de Vennootschap (dan wel van een 
compartiment) te beperken tot bepaalde in aanmerking komende beleggers (hierna “de toegelaten in aanmerking 
komende beleggers”). In voorkomend geval zal de lijst van toegelaten in aanmerking komende beleggers 
bijgehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. 
 
In voorkomend geval, kunnen enkel de toegelaten in aanmerking komende beleggers inschrijven op de aandelen van 
de Vennootschap of de aandelen van de Vennootschap verwerven of aanhouden. 
 
Het feit dat de Raad van Bestuur het aandeelhouderschap van de Vennootschap (dan wel van een compartiment) 
beperkt heeft, zal vermeld worden in het informatiedocument. De Raad van Bestuur kan naar eigen goeddunken 
beslissen om de lijst van toegelaten in aanmerking komende beleggers al dan niet toe te voegen aan het 
informatiedocument.  
 
De Vennootschap zal de inschrijving van een overdracht van aandelen in het register van aandeelhouders weigeren 
wanneer ze vaststelt dat de overnemer geen in aanmerking komende belegger en, in voorkomend geval, geen 
toegelaten in aanmerking komende belegger, is. De Vennootschap zal de betaling van dividenden schorsen aan 
aandelen waarvan ze vaststelt dat zij in het bezit zijn van beleggers die geen in aanmerking komende beleggers en, in 
voorkomend geval, geen toegelaten in aanmerking komende beleggers zijn, zoals hiervoor gedefinieerd.  

  
De Vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Als de eigendom van het aandeel in onverdeeldheid is, 
verdeeld is of betwist wordt, dan moeten de personen die een recht op het aandeel inroepen een enkele mandataris 
aanstellen om het aandeel te vertegenwoordigen ten opzichte van de Vennootschap. De Vennootschap heeft het recht 
om de uitoefening van alle aan het aandeel verbonden rechten op te schorten tot deze persoon aangesteld is. 
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De aandelen zijn kapitalisatie- of distributieaandelen. De kapitalisatieaandelen verlenen de houders geen recht om 
dividenden te ontvangen. De distributieaandelen verlenen de houders het recht om dividenden te ontvangen conform 
artikel 27 van de statuten. 
 
Binnen elk compartiment heeft de Raad van Bestuur eveneens de mogelijkheid om klassen van aandelen te creëren 
in functie van met name de deviezen waarin de netto-inventariswaarde van de aandelen is uitgedrukt, de aanvragen 
tot uitgifte of inkoop van aandelen of de vragen tot wijziging van compartiment worden uitgevoerd of de eventuele 
uitkeringen aan de aandeelhouders worden uitgevoerd, alsook elk ander criterium opgenomen in artikel 15 van het 
Koninklijk besluit van 7 december 2007 met betrekking tot alternatieve instellingen voor collectieve belegging met 
een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in 
artikel 183, eerste lid, 1° van de Wet van 19 april 2014. De beslissing van de raad van bestuur om een nieuwe 
aandelenklasse te creëren, wijzigt de statuten, zonder dat daartoe een algemene vergadering moet worden 
bijeengeroepen. 
 
Het onderscheid tussen aandelenklassen van aandelen doet geen afbreuk aan de deelname van de aandeelhouders in 
het resultaat van de portefeuille van het compartiment. 
 
Onverminderd het recht van de raad van bestuur om andere aandelenklassen te creëren binnen de perken van 
voorgaande alinea, bestaan binnen de Vennootschap volgende aandelenklassen:  
 
Klassen “R”, “F” en “C” 
 
Het verschil in stelsel voor deze drie aandelenklassen ligt in het initiële inschrijvingsbedrag en de toegepaste kosten. 
 
De uitgifte, inkoop en conversie van aandelen gebeurt op basis van de netto-inventariswaarde bepaald 
overeenkomstig artikel 7 hierna en volgens de modaliteiten van artikel 8. 
 
De bemiddelaars die belast zijn met eventuele uitkeringen aan de aandeelhouders van de Vennootschap, alsook met 
de uitgifte en inkoop van aandelen van de Vennootschap worden door de Vennootschap of haar hiertoe aangestelde 
mandataris benoemd. 
 
Artikel 7: Inventariswaarde 
 
De inventariswaarde van de aandelen van elk compartiment wordt uitgedrukt in euro (referentiemunt) en kan 
eveneens uitgedrukt worden in andere munten voor zover klassen van aandelen zijn gecreëerd in de verschillende 
munten zoals bepaald in artikel 6 van de statuten. Op een vastgestelde datum is de inventariswaarde van een bepaald 
compartiment gelijk aan het bedrag dat verkregen wordt door het netto-actief van dit compartiment op deze datum te 
delen door het aantal op de overeenkomstige datum in omloop zijnde aandelen van dit compartiment.  
 
Voor de behoeften van uitgifte en inkoop wordt de netto-inventariswaarde van de verschillende compartimenten 
door de Vennootschap bepaald op elke waarderingsdag (gedefinieerd in artikel 8 van de statuten) en beschikbaar 
gesteld op de zetel van de Vennootschap en bij de Bewaarder. 
 
De inventariswaarde van de aandelen wordt vastgesteld op basis van de reële waarde van de activa en passiva. 
 
Voor ten minste 80% van de activa wordt een reële waarde in aanmerking genomen die nog niet gekend was bij de 
afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen tot uitgifte of inkoop van de aandelen dan wel 
compartimentwijziging. 
 
Voor de effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten die worden verhandeld op een gereglementeerde 
markt in de zin van artikel 2, 3), 5) of 6) van de wet van 2 augustus 2002 of op een andere secundaire markt, is de 
reële waarde gelijk aan de slotkoers van het betrokken effect, tenzij die koers niet representatief is, in welk geval de 
Raad van Bestuur gerechtigd is de waarde van het betrokken effect vast te stellen. 
 
De reële waarde van de tegoeden en verbintenissen van de Vennootschap wordt bepaald overeenkomstig het 
Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van 
bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming.  
 
Om de waarde van het netto-actief te bepalen, wordt de waardering van de activa verminderd met de verplichtingen 
van de Vennootschap. 
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Voor de behoeften van dit artikel: 
1. wordt elk aandeel waarvan de inkoop door de Vennootschap werd aangevraagd zoals beschreven in 

artikel 8 van de statuten, beschouwd als een uitgegeven en bestaand aandeel tot na afsluiting van de 
waarderingsdag die van toepassing is op de inkoop van dat aandeel, en wordt vervolgens, tot de prijs 
ervan betaald is, beschouwd als een verplichting van het betreffende compartiment van de Vennootschap; 

2. worden de door de Vennootschap uit te geven aandelen in overeenstemming met de ontvangen aanvragen 
tot inschrijving beschouwd als zijnde uitgegeven vanaf de afsluiting van de waarderingsdag waarop hun 
uitgifteprijs wordt bepaald, en deze prijs wordt, tot de ontvangst ervan, beschouwd als een bedrag 
verschuldigd aan het desbetreffende compartiment van de Vennootschap. 

 
De activa van een bepaald compartiment zijn slechts garant voor de schulden, verplichtingen en verbintenissen die 
betrekking hebben op dat compartiment.  
 
Het netto-actief van de Vennootschap is gelijk aan de som van de netto-activa van alle compartimenten, omgerekend 
in euro op basis van de laatst bekende wisselkoers. De Raad van Bestuur kan beslissen de referentiemunt van de 
Vennootschap of van een compartiment van de Vennootschap te wijzigen. 
 
De persoon die de beheertaken bedoeld bij artikel 3, 41°, c) van de Wet van 19 april 2014 (hierna “het administratief 
beheer”) waarneemt, brengt de bewaarder onmiddellijk op de hoogte bij de vaststelling van een significante fout bij 
de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen. 
 
Onder significante fout verstaat men een eenmalige fout of gelijktijdige of opeenvolgende fouten die: 

• minstens 0,35% van de inventariswaarde vertegenwoordigt of vertegenwoordigen voor compartimenten 
waarvan het merendeel van de activa belegd is in geldmarktinstrumenten en andere kortlopende activa; 

• minstens 1,50% van de inventariswaarde vertegenwoordigt of vertegenwoordigen voor compartimenten 
waarvan het merendeel van de activa belegd is in aandelen; 

• minstens 0,75% van de inventariswaarde vertegenwoordigt of vertegenwoordigen voor compartimenten 
waarvan het merendeel van de activa belegd is in andere effecten dan deze hiervoor bedoeld. 

 
In geval van significante fout, stelt de persoon die het administratief beheer waarneemt een herstelplan op waarin de 
al genomen of de te nemen maatregelen worden beschreven teneinde aan de oorzaak van de fout te verhelpen. Deze 
persoon herberekent de netto-inventariswaarde van de aandelen op basis van correcte gegevens voor de periode 
waarop de fout betrekking had. Hij bepaalt de schade die de Vennootschap en de beleggers hebben geleden en stelt 
de maatregelen voor om de schade, geleden door de Vennootschap en de aandeelhouders te vergoeden. 
 
De inventariswaarden worden meegedeeld, ten laatste de werkdag volgend op de berekening, aan de aandeelhouders 
die dit wensen, per elektronische post naar de adressen die ze hebben meegedeeld of via elk ander middel dat de 
Raad van Bestuur heeft aanvaard zoals de publicatie op de webstek van de bewaarder of van de persoon belast met 
het administratief beheer. 
 
De aandeelhouders hebben het recht om op hun kosten de gedetailleerde berekening van de inventariswaarde van de 
compartimenten, waarvan ze aandeelhouder zijn, te krijgen per post of elektronische post van de Vennootschap of 
van de persoon belast met het administratief beheer. Deze berekening bevat een gedetailleerde evaluatie van de 
activa, hieronder begrepen de effectenportefeuille, en de passiva. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de 
communicatiekosten van deze informatie vast te leggen. 
 
Artikel 8: Berekeningsfrequentie van de inventariswaarde: uitgifte, inkoop en conversie van aandelen 
 
De netto-inventariswaarde, de uitgifte- en de inkoopprijs van aandelen van elk compartiment worden op geregelde 
tijdstippen door de Vennootschap of door de daartoe aangestelde mandataris bepaald, en dit minstens eenmaal per 
maand, volgens de door de Raad van Bestuur voor elk compartiment bepaalde frequentie. De effectieve frequentie 
alsook de praktische modaliteiten met betrekking tot de uitgifte, de inkoop of de omwisseling van aandelen zijn 
aangegeven in het informatiedocument, dat bestemd is voor de potentiële aandeelhouders. De dag waarop de 
inventariswaarde berekend wordt, wordt gedefinieerd als “waarderingsdag”. Indien de waarderingsdag samenvalt 
met een wettelijke feestdag of een bankverlofdag in Brussel, wordt deze waarderingsdag verschoven naar de 
daaropvolgende werkdag. 
 
Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 9 hierna, kan de Vennootschap ieder moment en zonder beperking 
aandelen uitgeven van elk compartiment die volgestort moeten zijn. Bij uitgifte van nieuwe aandelen kunnen de 
bestaande aandeelhouders geen aanspraak maken op een voorkeurrecht. De aandelen van de verschillende 
compartimenten worden slechts uitgegeven indien de inschrijving wordt aanvaard en nadat de uitgifteprijs van het 
aandeel aan de Vennootschap werd gestort. Wanneer de Vennootschap de inschrijving op aandelen openstelt, is de 
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uitgifteprijs van het aandeel gelijk aan de netto-inventariswaarde van het aandeel van het betreffende compartiment, 
berekend overeenkomstig artikel 7 van de statuten, en vermeerderd met: 

a) een bedrag van maximaal 1% ten gunste van het betreffende compartiment van de Vennootschap om de 
kosten te dekken van de aankoop van activa door de Vennootschap. Het effectieve percentage van dit bedrag 
wordt vermeld in het informatiedocument dat bestemd is voor de potentiële aandeelhouders. Dit percentage is 
niet onderhandelbaar; 

b) een verhandelingsprovisie van maximaal 3%. Het effectieve percentage van dit bedrag, alsook de mate waarin 
onderhandeld kan worden over dit percentage door de potentiële belegger wordt vermeld in het 
informatiedocument dat bestemd is voor de potentiële aandeelhouders; 

c) eventuele belastingen, heffingen en zegels die vereist zijn uit hoofde van de inschrijving, de uitgifte en de 
levering. 

 
De uitgifteprijs is betaalbaar uiterlijk vier bankwerkdagen na de datum van de berekening van de netto-
inventariswaarde die van toepassing is op de inschrijving. De effectieve betaaldatum wordt vermeld in het 
informatiedocument dat bestemd is voor de potentiële aandeelhouders. 
 
Onder voorbehoud van artikel 9 hierna, heeft elke aandeelhouder het recht op ieder moment de inkoop te vragen van 
alle of een gedeelte van de aandelen die hij bezit volgens de hierna volgende bepalingen en binnen de begrenzing 
van de wet en de statuten. 
 
De inkoopprijs van een aandeel is gelijk aan de netto-inventariswaarde van het aandeel van het betreffende 
compartiment, berekend overeenkomstig artikel 7 van de statuten. Deze prijs kan worden verminderd met: 
 

a) een bedrag van maximaal 1% ten gunste van het betreffende compartiment van de Vennootschap ter dekking 
van de verkoopkosten van de activa door de Vennootschap. Het effectieve percentage van dit bedrag wordt 
vermeld in het informatiedocument dat bestemd is voor de potentiële aandeelhouders. Dit percentage is niet 
onderhandelbaar;  

b) eventuele belastingen, heffingen en zegels die verschuldigd zijn uit hoofde van de inkoop. 
 
Elke aanvraag tot inkoop moet door de aandeelhouder schriftelijk aan de zetel van de Vennootschap worden gericht 
of aan elke door de Vennootschap aangestelde mandataris voor de inkoop van aandelen. De aanvraag tot inkoop 
moet vergezeld zijn van het certificaat of de certificaten die overeenstemmen met de teruggekochte aandelen (in de 
mate dat een dergelijk certificaat werd uitgegeven naar aanleiding van de inschrijving). 
 
Onder voorbehoud van artikel 9 hierna, is de inkoopprijs betaalbaar uiterlijk vier bankwerkdagen na de berekening 
van de netto-inventariswaarde die van toepassing is op de inkoop, of op de datum waarop de Vennootschap de 
aandelencertificaten heeft ontvangen, indien deze datum later valt. De effectieve betaaldatum wordt vermeld in het 
informatiedocument dat bestemd is voor de potentiële aandeelhouders. 
 
De aandeelhouders kunnen op ieder moment de conversie vragen van hun aandelen in aandelen van een ander 
compartiment op grond van de respectieve netto-inventariswaarde, bepaald overeenkomstig artikel 7 van de statuten. 
De eventuele belastingen en heffingen betreffende de conversie van aandelen zijn ten laste van de aandeelhouder, 
evenals het bedrag/de bedragen ten voordele van het (de) compartiment(en) voorzien in artikel 8 van de statuten naar 
aanleiding van de uitgifte of inkoop van aandelen. 
 
De aandelenfractie die voortvloeit uit de conversie, wordt teruggekocht door de Vennootschap, uitgezonderd 
wanneer de Raad van Bestuur beslist heeft fracties van aandelen uit te geven. 
 
Elke inschrijving, aanvraag tot inkoop of conversie is onherroepelijk, onverminderd evenwel artikel 9 hierna. 
 
Artikel 9:  Opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde, van de uitgifte, de inkoop en de 

conversie van aandelen 
 
De berekening van de netto-inventariswaarde, alsook de uitvoering van de uitgifte, inkoop en conversie van 
aandelen, worden opgeschort: 
 
1° wanneer een of meer markten, waarop meer dan 20% van de activa van de instelling voor collectieve belegging 

verhandeld worden, of een of meer belangrijke wisselmarkten, waarop de deviezen waarin de waarde van de 
netto-activa uitgedrukt zijn, gesloten zijn om een andere reden dan wettelijke vakantie, of wanneer de transacties 
er geschorst of beperkt zijn; 
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2° wanneer de tegoeden en/of de verplichtingen van de instelling voor collectieve belegging niet correct 
gewaardeerd kunnen worden of dat de instelling voor collectieve belegging er niet normaal over kan beschikken 
of dit niet kan doen zonder de belangen van de deelnemers van de instelling voor collectieve belegging ernstig te 
schaden; 

 
3° wanneer de Vennootschap niet in staat is gelden te transfereren of transacties te uit te voeren tegen een normale 

prijs of wisselkoers, of indien beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of aan de financiële markten; 
 

4° zodra de oproeping gepubliceerd is tot het houden van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders, die 
wordt bijeengeroepen om te beraadslagen over de ontbinding van de instelling voor collectieve belegging of van 
een compartiment van een beleggingsvennootschap, wanneer deze ontbinding niet uitsluitend bedoeld is om haar 
rechtsvorm te wijzigen; 

 
5° in geval van een herstructurering, zodra de ruilverhouding voorgesteld is; 
 
6° in alle uitzonderlijke omstandigheden vastgesteld door de Raad van Bestuur en waarbij rekening gehouden 

wordt met de belangen van de aandeelhouders. 
 
In het geval bedoeld in 4° en indien een bevoegde Algemene Vergadering die eerst wordt bijeengeroepen niet kan 
beslissen omdat het vereiste aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt de schorsing opgeheven tot op het ogenblik 
van de publicatie van de oproeping tot de tweede bevoegde algemene vergadering, voor zover de kosten van de 
ontbinding werden geprovisioneerd. 
 
De in 5° beoogde opschorting eindigt wanneer alle nodige beslissingen genomen zijn om de herstructurering te 
beëindigen of tot een bevoegde Algemene Vergadering het voorstel tot herstructurering verworpen heeft. Als een 
eerste bijeengeroepen bevoegde Algemene Vergadering zich niet kan uitspreken omdat het aanwezigheidsquorum 
niet bereikt werd, wordt de opschorting opgeheven tot het moment dat een nieuwe ruilverhouding voorgesteld wordt. 
 
Elke opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde, van de uitgifte, de inkoop of conversie van 
aandelen zal meegedeeld worden aan de betrokken aandeelhouders per brief of elektronische post. 
 
De aandeelhouders die tijdens de schorsingstermijn een aanvraag tot inschrijving, inkoop of conversie hebben 
ingediend, kunnen die tot de afloop van deze zelfde schorsingstermijn intrekken. Bij gebrek aan herroeping, zal de 
uitgifte-, inkoop- of conversieprijs gebaseerd zijn op de eerste inventariswaarde die na de schorsingstermijn 
berekend wordt. 
 
Voorts kan de Vennootschap op elk moment, in bepaalde bijzondere omstandigheden die omstandig gemotiveerd 
zijn en waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van de aandeelhouders, de uitgifte, inkoop- of conversie 
van aandelen tijdelijk schorsen, beperken of stopzetten. Zij kan met name de uitgifte van aandelen van een of meer 
compartimenten van de Vennootschap opschorten wanneer de omvang van het/de betreffende compartiment(en) 
zodanig is dat de voortzetting van de beleggingsstrategie in gevaar gebracht is, onder meer wegens de liquiditeit van 
de markt. De Vennootschap of haar mandataris mag hiertoe maximumbedragen voor de activa van een of meer 
compartimenten bepalen. De Vennootschap zal trouwens de inkoop van haar aandelen opschorten wanneer, wegens 
een dergelijke inkoop, het minimumkapitaal lager zou worden dan het wettelijk minimum.  
 
De Vennootschap kan ook een of meer inschrijvingen weigeren of spreiden in de tijd wanneer die het evenwicht van 
de Vennootschap zouden kunnen verstoren. 
 
Artikel 10: Bestuurders 
 
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit ten minste drie leden, al dan 
niet aandeelhouders. Het mandaat van bestuurder wordt verleend voor maximaal zes jaar. De bestuurders, die ook 
rechtspersonen kunnen zijn, worden verkozen of herkozen door de Algemene Vergadering die hun aantal en de duur 
van hun ambtstermijn vaststelt. Elke bestuurder kan ieder moment afgezet of vervangen worden door een beslissing 
van de Algemene Vergadering van aandeelhouders. 
 
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, is deze gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen die 
hem zal vertegenwoordigen in alle akten die het mandaat betreffen. 
 
Indien de functie van een bestuurder vacant wordt ten gevolge van overlijden, ontslag of een andere reden, kunnen 
de overblijvende bestuurders de vacature voorlopig opvullen bij meerderheid van stemmen; in dit geval zal de 
Algemene Vergadering overgaan tot de definitieve verkiezing tijdens haar eerstvolgende vergadering. 
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De bezoldigingen en vergoedingen van de bestuurders belast met bijzondere functies en opdrachten, alsook van de 
personen belast met het dagelijks beheer, worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en worden ingeschreven op 
de rekening van de algemene kosten. 
 
Artikel 11: Vergadering van de Raad 
 
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter. Hij kan ook een of meer ondervoorzitters aanwijzen en 
een of meer secretarissen kiezen, die niet noodzakelijk deel uitmaken van de Raad. 
 
De Raad van Bestuur vergadert minstens eenmaal per jaar, na oproeping van de Voorzitter of twee bestuurders, op 
de dag, het uur en de plaats vermeld in het oproepingsbericht. De oproepingen worden schriftelijk, per e-mail of 
telefax ten minste vierentwintig uur voor het geplande uur aan alle bestuurders gericht, tenzij in geval van 
hoogdringendheid, waarbij de aard en de motieven in het oproepingsbericht worden vermeld. Een speciale 
aankondiging is niet vereist voor een vergadering van de Raad van Bestuur die plaats heeft op het uur en de plaats 
zoals bepaald in een vooraf door de Raad van Bestuur aangenomen resolutie. 
 
Telkens alle bestuurders aanwezig en vertegenwoordigd zijn en verklaren kennis te hebben gehad van de agenda 
waarover zij moeten beraadslagen, kan de Raad van Bestuur plaatshebben zonder dat de vervulling van de 
oproepingsformaliteiten aangetoond moet worden. 
 
Ieder lid dat verhinderd of afwezig is, kan schriftelijk, per telegram, telex, telefax of enig ander gelijkaardig 
communicatiemiddel aan een van zijn collega's een volmacht geven om hem op een vergadering van de Raad te 
vertegenwoordigen en om in zijn plaats over de agendapunten te stemmen. In dit geval zal de lastgever als aanwezig 
gelden. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen, is de stem van 
degene die de vergadering voorzit, doorslaggevend. 
 
De Raad van Bestuur kan ook beslissingen per rondzendbrief nemen. Deze beslissingen vereisen het akkoord van 
alle bestuurders. Hun handtekeningen worden op een enkel document of op meerdere exemplaren van dit document 
aangebracht. Een dergelijke beslissing heeft dezelfde geldigheid en zeggingskracht als een beslissing die genomen 
werd tijdens een vergadering van de Raad, indien deze vergadering volgens de regels bijeengeroepen werd en op de 
datum van de door de bestuurders laatst aangebrachte handtekening op het voornoemde document werd gehouden. 
 
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld in een proces-verbaal dat getekend wordt door de 
Voorzitter of door de persoon die, in zijn afwezigheid, het voorzitterschap heeft waargenomen. De kopieën of de 
uittreksels die bestemd zijn om in rechte of anders te worden gebruikt, worden getekend door de Voorzitter of door 
twee bestuurders. 
 
Artikel 12: Bevoegdheden van de Raad van Bestuur 
 
De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheren van de zaken van de 
Vennootschap en om de daden van beschikking en administratie te stellen die binnen het maatschappelijk doel 
vallen. 
 
De Raad van Bestuur is bevoegd om de kredietinstelling of -instellingen aan te duiden, belast met de uitgifte en de 
inkoop van de aandelen van de Vennootschap voor de rekening van deze laatste en het verzekeren van de verdeling 
aan de aandeelhouders. 
 
Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de Algemene Vergadering, behoort tot de 
bevoegdheid van de Raad van Bestuur.  
 
Artikel 13: Verbintenissen van de Vennootschap 
 
De Vennootschap is geldig verbonden door de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders van de 
Vennootschap of door de gezamenlijke handtekeningen van een bestuurder en een persoon die over de nodige 
bevoegdheid beschikt, of op elke andere manier die bepaald wordt door een beslissing van de Raad. Deze 
ondertekenaars hoeven een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur niet te doen blijken. 
 
Artikel 14: Delegatie van bevoegdheden  
 
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap toevertrouwen aan hetzij één of meerdere 
bestuurders, hetzij aan derden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn van de Vennootschap. 
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De Raad van Bestuur is bevoegd om een of meerdere taken van het beheer gedefinieerd in artikel 3, 41° van de Wet 
van 19 april 2014 te delegeren. 
 
De Raad van Bestuur kan eveneens alle bijzondere mandaten toekennen bij authentieke of onderhandse volmacht. 
 
Artikel 15: Beleggingsbeleid 
 
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om volgens het beginsel van de risicospreiding, onder voorbehoud van 
de beleggingsbeperkingen voorzien in de wetten en reglementen, het beleggingsbeleid van de Vennootschap per 
compartiment en de gedragslijnen voor het bestuur van de Vennootschap te bepalen. 
 
De beleggingen van de Vennootschap kunnen bestaan uit de volgende beleggingen: 

 
1. effecten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot verhandeling op een multilateraal 

verhandelingssysteem (MTF) of tot de officiële notering aan een gereglementeerde markt van een lidstaat 
van de Europese Economische Ruimte (EER); 

2. effecten en geldmarktinstrumenten die op elke andere secundaire gereglementeerde, regelmatig werkende, 
erkende en open markt van een lidstaat van de EER worden verhandeld; 

3. effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op  
 a. hetzij een MTF hetzij een officiële markt van een lidstaat van de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO); 
 b. hetzij elke andere secundaire gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en open markt van 

een lidstaat van de OESO; 
4. nieuw uitgegeven effecten onder voorbehoud dat  

 a. de uitgiftevoorwaarden de verplichting inhouden dat een aanvraag wordt ingediend voor toelating 
tot de officiële notering aan een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3°, 5° of 6° van 
de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten, voor elke markt van een lidstaat van de OESO, of op elke andere secundaire 
gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en open markt van een lidstaat van de OESO: 

 b. de toelating uiterlijk binnen een jaar na de uitgifte wordt verkregen; 
5. deelbewijzen van een Belgische of buitenlandse instelling voor collectieve belegging. Het 

beleggingsbeleid dat eigen is aan elk compartiment kan dit recht eventueel beperken; 
6. deposito’s bij een kredietinstelling en afgeleide financiële instrumenten, met inbegrip van ermee 

delijkgestelde instrumenten; 
7. geldmarktinstrumenten andere dan die welke op een markt bedoeld in de punten 1, 2 en 3; 
8. afgeleide financiële instrumenten, met inbegrip van de ermee gelijkgestelde instrumenten die in contanten 

vereffend worden, die verhandeld worden op een markt bedoeld in de punten 1°, 2° en 3°, of OTC-
derivaten. 

 
Niettemin mag de Vennootschap tot maximaal 20% van haar activa beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten 
andere dan die bedoeld in de bovenvermelde punten 1° tot 7°. 
 
De Vennootschap mag liquide middelen aanhouden tot 100% van haar activa en roerende en onroerende goederen 
verwerven die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor haar bedrijfsuitoefening. 
 
Ten einde te waken over de spreiding van de beleggingsrisico’s, zal de Vennootschap niet meer dan 20% van haar 
activa, per compartiment, beleggen in aandelen van de zelfde emittent en 40% van haar activa in andere effecten dan 
aandelen uitgegeven door de zelfde emittent. Het percentage van 40% wordt gebracht op 100% voor effecten 
uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de OESO of haar plaatselijke besturen of internationale 
publiekrechtelijke instellingen. In dit geval, zullen de compartimenten belegd zijn in tenminste vijf verschillende 
emissies zonder dat de effecten behorend tot eenzelfde emissie meer mag bedragen dan 40% van het totaal van hun 
activa. 
 
De Vennootschap mag deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging verwerven op voorwaarde dat niet 
meer dan 40% van haar activa belegd worden in deelbewijzen van eenzelfde instelling voor collectieve belegging, 
elk compartiment van een instelling voor collectieve belegging dient in dit verband beschouwd te worden als een 
afzonderlijke instelling voor collectieve belegging. Dit percentage van 40% wordt naar 100% gebracht indien het 
gaat om een ICBE die beantwoordt aan de voorwaarden voorzien door de Europese Richtlijn 2009/65/EG.  
 
De Vennootschap mag financiële instrumenten uitlenen van elk compartiment dat actief is. 
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Artikel 16: Bewaarder 
 
De Vennootschap heeft een akkoord afgesloten met Bank Degroof Petercam N.V., met zetel te 1040 Brussel, 
Nijverheidsstraat 44, waarin wordt bepaald dat laatstgenoemde de functies van Bewaarder zal vervullen in 
overeenstemming met de geldende wetten en reglementering. 
 
De Vennootschap kan de bewaarder herroepen op voorwaarde dat een andere bewaarder haar vervangt.  
 
Artikel 17: Commissaris 
 
Een commissaris benoemd door de Algemene Vergadering, die zijn vergoeding vaststelt, zal de taken van 
commissaris uitoefenen zoals bepaald door het Wetboek van Vennootschappen. Enkel revisoren en 
revisorenvennootschappen erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten overeenkomstig het 
reglement van 14 mei 2013, kunnen door de Algemene Vergadering als commissaris benoemd worden. 
 
Artikel 18: Vertegenwoordiging 
 
De Algemene Vergadering vertegenwoordigt het geheel van aandeelhouders 
 
Artikel 19: Oproepingen 
 
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap wordt gehouden op de tweede woensdag van mei om elf 
uur te Brussel in de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats in België die in het oproepingsbericht is 
vermeld. Indien deze dag een officiële feestdag of een bankverlofdag is, komt de Algemene Vergadering de 
eerstvolgende bankwerkdag bijeen op hetzelfde uur. 
 
De Jaarlijkse Algemene Vergadering kan in het buitenland worden gehouden indien de Raad van Bestuur op 
soevereine wijze vaststelt dat uitzonderlijke omstandigheden het vereisen. 
 
Er kunnen ook Algemene Vergaderingen plaatsvinden waarbij de aandeelhouders van een of meer bepaald(e) 
compartiment(en) bijeenkomen. 
 
Een Buitengewone Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap of van een bepaald compartiment kan 
worden bijeengeroepen telkens het belang van de Vennootschap of van dit compartiment het vereist. Dit moet met 
name gebeuren op verzoek van de aandeelhouders die samen ten minste een vijfde vertegenwoordigen van het 
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, of van het compartiment als het een Algemene Vergadering van een 
compartiment betreft, en die het bezit van hun deelbewijzen sinds ten minste drie maanden kunnen bewijzen. 
 
De aandeelhouders zullen bijeenkomen na oproeping door de Raad van Bestuur door middel van een 
oproepingsbericht dat de agendapunten vermeld en dat meegedeeld wordt door een aangetekend schrijven per post 
tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard hebben om de oproeping te ontvangen 
via een ander communicatiemiddel zoals, bijvoorbeeld, elektronische post. 
 
Behoudens andersluidende bepalingen van de wet, moet elke aandeelhouder, om toegelaten te worden tot de 
Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur schriftelijk op de hoogte brengen van hun intentie om de vergadering 
bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. 
 
Telkens alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan de Algemene Vergadering zonder voorafgaande 
oproeping worden gehouden. 
 
Artikel 20: Stemmingen 
 
Indien de aandelen een gelijke waarde hebben, geeft elk aandeel recht op één stem. Indien de aandelen een 
verschillende waarde hebben, verleent elk aandeel rechtsgeldig een aantal stemmen in verhouding tot het deel van 
het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel dat de laagste quotiteit vertegenwoordigt, voor één stem 
geldt. Er wordt geen rekening gehouden met fracties van stemmen. 
 
Voor de toepassing van voorgaande paragraaf stemt de waarde van het aandeel overeen met de meest recente netto-
inventariswaarde bepaald overeenkomstig artikel 7 van de statuten. 
 
De aandeelhouders kunnen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door mandatarissen die niet 
noodzakelijk aandeelhouder dienen te zijn, door hun een schriftelijke volmacht te verlenen. 
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Artikel 21: Quorum en meerderheidsvoorwaarden 
 
De Algemene Vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die op de 
Vennootschap van toepassing zijn. 
 
Behalve in de door de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal op de Vergadering 
vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
 
Zonder afbreuk te doen aan artikel 29 van de statuten worden de beslissingen betreffende een bepaald compartiment 
genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van dit 
compartiment, voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen. 
 
In de Vergaderingen waarin de statuten worden gewijzigd, beraadslaagt de Vergadering geldig bij een eerste 
oproeping als de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, en bij een tweede oproeping ongeacht het 
gedeelte van het kapitaal dat vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met drie vierde van de 
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen en met vier vijfde van deze stemmen bij een wijziging die betrekking 
heeft op het maatschappelijk doel. 
 
Artikel 22: Bureau 
 
Het voorzitterschap van de Algemene Vergadering wordt waargenomen door de Voorzitter van de Raad van 
Bestuur. In zijn afwezigheid wijst de Raad van Bestuur een andere bestuurder aan, zoniet een persoon die de 
Algemene Vergadering hiertoe verkiest. 
 
De Voorzitter stelt de secretaris aan en ten minste een stemopnemer. 
 
Artikel 23: Notulen 
 
De beraadslagingen van de Algemene Vergadering worden in de notulen opgenomen. De notulen vermelden de 
beslissingen die werden genomen, de benoemingen en de verklaringen waarvan de aandeelhouders de optekening 
vragen. 
 
De notulen worden getekend door de leden van het bureau. De uittreksels uit de notulen worden eensluidend 
verklaard door twee bestuurders. 
 
Artikel 24: Document bestemd voor de potentiële aandeelhouders en Verslagen 
 
In het geval van uitgifte en verhandeling van de aandelen van de Vennootschap, kunnen de potentiële beleggers, 
voor hun inschrijving, kosteloos een informatiedocument bekomen per post of elektronische post. Dit 
informatiedocument bevat minstens de volgende informatie: 
 

A) wat betreft de informatie met betrekking tot de Vennootschap: 
 
De benaming, de juridische vorm, de oprichtingsdatum, de bestaansduur, de maatschappelijke zetel, de samenstelling 
van de Raad van Bestuur, de instelling belast met de financiële dienst, de bewaarder, de verdeler(s), de commissaris, 
de balansdatum. 
 

B) wat betreft de informatie met betrekking tot de compartimenten: 
 
De benaming, de oprichtingsdatum, de eventuele delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille, van de 
administratie en van de verhandeling. De categorie(ën) van activa waarin de compartimenten belegt, de voornaamste 
recurrente kosten die door de Vennootschap worden gedragen en de niet-recurrente commissies die door de 
aandeelhouders worden gedragen naar aanleiding van de uitgifte of inkoop van aandelen, de eventuele categorieën 
en klassen van aandelen, de voorwaarden met betrekking tot de inschrijving, inkoop of conversie van aandelen.  
 
In het kader van de Jaarlijkse Algemene Vergadering kunnen de aandeelhouders op de zetel van de Vennootschap 
kosteloos het jaarverslag verkrijgen met de financiële informatie van elk compartiment van de Vennootschap, de 
samenstelling en de evolutie van de activa alsook de geconsolideerde situatie van alle compartimenten van de 
Vennootschap en het beheerverslag dat bestemd is om de aandeelhouders te informeren. Een halfjaarlijks verslag zal 
eveneens opgesteld worden door de Vennootschap. De jaar- en halfjaarlijkse verslagen zullen per elektronische post 
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bezorgd worden aan de aandeelhouders in de mate dat de Vennootschap over de adressen van de bestemmelingen 
beschikt of per post voor de aandeelhouders die hierom vragen. 
 
De goedkeuring van de jaarrekeningen en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris 
gebeurt compartiment per compartiment, door de respectieve aandeelhouders.  
 
Artikel 25: Kosten 
 
De Vennootschap draagt het geheel van de volgende kosten met betrekking tot haar werking (per compartiment). De 
hierna vermelde kosten beantwoorden aan maximumkosten. De effectieve kosten worden vermeld in de 
documentatie bestemd voor de potentiële aandeelhouders: 
 
Deze vergoedingen zijn trimestrieel betaalbaar aan de aangestelde Beheervennootschap en worden berekend op basis van 
de gemiddelde netto-activa van het kwartaal. 
 
De Vennootschap draagt bovendien de kosten van haar oprichting, werking, ontbinding en eventuele 
herstructurering. Naast de kosten, heffingen of belastingen die rechtstreeks in verband staan met transacties van 
effectenverkeer omvatten die: 
 

- de kosten van de officiële akten en wettelijke publicaties; 
- de kosten van perscommuniqués ter informatie van de aandeelhouders; 
- de publicatiekosten van de inventariswaarde in de landen waar de aandelen van de Vennootschap verhandeld 

worden;  
- de kosten van de financiële diensten; 
- de kosten van het secretariaat-generaal en van de eventuele Raad van de Vennootschap; 
- de kosten in verband met de Algemene Vergaderingen en de Raden van Bestuur; 
- de domiciliëringskosten van de Vennootschap; 
- de vergoedingen van de vereffenaar(s); 
- eventuele personeelskosten; 
- de gerechtskosten en kosten voor juridisch advies eigen aan de Vennootschap; 
- de eventuele bijdragen aan de controleoverheden; 
- de kosten voor het verwerven en houden van het nominatieve aandeelhoudersregister; 
- de kosten voor het drukken van het informatiedocument en de periodieke verslagen; 
- de kosten voor het vertalen en het opmaken van de teksten en verslagen; 
- de interesten en andere leningskosten; 
-  de noteringskosten van de ratingbureaus; 
- de belastingen en andere eventuele heffingen in verband met haar bedrijfsuitoefening; 
- alle overige kosten verricht in het vennootschapsbelang, met name, zonder dat deze opsomming uitputtend is, 

de telefoon-, telex-, telefax-, telegram- en portokosten van de Bewaarder bij de aan- en verkoop van effecten 
voor de portefeuille van de Vennootschap. 

 
De Raad van Bestuur mag op ieder moment het tarief van de bovenstaande kosten wijzigen en mits naleving van een 
maximum van 2% per jaar van de activa voor het geheel van de taken van beheer gedefinieerd in artikel 3, 41° van 
de Wet van 19 april 2014. De vergoeding van de Bewaarder mag niet meer bedragen dan 0,4% per jaar van de 
activa. 
 
Aan elk compartiment zullen alle kosten en uitgaven worden aangerekend die erop betrekking hebben. De kosten en 
uitgaven die niet aan een bepaald compartiment kunnen worden toegewezen, zullen over de compartimenten worden 
verdeeld, in verhouding tot het bedrag van de respectieve netto-activa.  
 
De Raad van Bestuur zal beslissen over de aanrekening van de kosten met betrekking tot de oprichting, de opheffing, 
de ontbinding, de fusie of de splitsing van een of meer compartimenten. 
 
Artikel 26: Boekjaar 
 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. 
 
Artikel 27: Winstverdeling 
 
Het gedeelte van de winst dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen van de verschillende compartimenten, wordt 
gekapitaliseerd ten gunste van deze aandelen binnen het betreffende compartiment. 
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De Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van elk compartiment bepaalt elk jaar, op voorstel van de 
Raad van Bestuur, het gedeelte van het resultaat dat voor de verschillende compartimenten aan de 
distributieaandelen kan worden toegekend overeenkomstig de geldende wetgeving. De Jaarlijkse Algemene 
Vergadering van aandeelhouders moet zich, voor elk compartiment waaraan distributieaandelen verbonden zijn, in 
deze materie houden aan artikel 203 § 2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals gewijzigd door 
artikel 26 van het Koninklijk besluit van 20 december 1996 en aan elke latere wijziging van dit artikel. 
 
De Raad van Bestuur zal ook kunnen beslissen over het betaalbaar stellen van voorschotten op dividend voor de 
distributieaandelen, en dit onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen ter zake. 
 
De Raad van Bestuur stelt de instellingen aan die met de uitkeringen aan de aandeelhouders belast zijn. 
 
De dividenden worden opgemaakt in euro of in een andere door de Raad van Bestuur te bepalen munt en zijn 
betaalbaar op de door de Raad van Bestuur gekozen data. 
 
Op vervallen dividenden wordt geen interest betaald en bewaard door de Vennootschap ter beschikking van de 
begunstigde. 
 
Artikel 28: Ontbinding, vereffening en herstructurering 
 
De ontbinding van de Vennootschap of een compartiment van de Vennootschap wordt beslist door de bevoegde 
Algemene Vergadering van aandeelhouders. Als de ontbinding betrekking heeft op een compartiment van de 
Vennootschap dan is de Algemene Vergadering van aandeelhouders van het betreffende compartiment bevoegd en 
de beslissing tot ontbinding van dit compartiment wijzigt in voorkomend geval, de statuten. De ontbinding van het 
laatste bestaande compartiment van de Vennootschap leidt tot de vereffening van de Vennootschap. 
 
In geval van ontbinding van een of meer compartimenten van de Vennootschap, wordt de vereffening uitgevoerd 
door een of meer vereffenaars, natuurlijke personen of rechtspersonen, benoemd door de Algemene Vergadering van 
het/de betreffende compartiment(en), die hun bevoegdheden en vergoedingen zal bepalen. De Vennootschap of 
het/de betreffende compartiment(en) legt/leggen een voorziening aan die overeenstemt met de kosten voor de 
ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening van de Vennootschap of het/de betreffende compartiment(en). 
Deze vergoeding zal bijgevolg de berekening van de NIW van deze laatste beïnvloeden op de dag van de publicatie 
van de oproeping tot de Algemene Vergadering van de Vennootschap of het/de betreffende compartiment(en). 
 
Beslissingen tot herstructurering (fusie, splitsing, inbreng van de algemeenheid of ermee gelijkgestelde operatie) van 
de Vennootschap of een compartiment van de Vennootschap worden door de bevoegde Algemene Vergadering van 
aandeelhouders genomen. Als de herstructurering een van de compartimenten van de Vennootschap betreft is de 
Algemene Vergadering van aandeelhouders van het/de betreffende compartiment(en) bevoegd. 
 
Artikel 29: Wijziging van de statuten 
 
Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een Algemene Vergadering van aandeelhouders die onderworpen is 
aan de wettelijke quorum- en meerderheidsvoorwaarden. 
 
Elke wijziging die een invloed heeft op de rechten van de aandeelhouders van een compartiment ten opzichte van die 
van de andere compartimenten, zal bovendien onderworpen zijn aan dezelfde verplichtingen van quorum en 
meerderheid in dit compartiment. 
 
Artikel 30 
 
Voor alle punten die niet in deze statuten behandeld worden, verwijst de Vennootschap naar de bepalingen van het 
Wetboek van Vennootschappen die op haar van toepassing zijn en waaraan ze zich onderwerpt, alsook naar de Wet 
van 19 april 2014 en naar de uitvoerende koninklijke besluiten. 
 
Voor alle geschillen betreffende de uitvoering of interpretatie van de statuten zijn uitsluitend de rechtbanken van het 
arrondissement Brussel bevoegd.  
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