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ARGENTA-FUND 

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 

Maatschappelijke zetel: 

Boulevard du Prince Henri 29 

L-1724 Luxemburg 

R.C.S. Luxembourg B 26881  

(het “Fonds”) 

 

 

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS  

 

Geachte aandeelhouders, 

De Raad van Bestuur van het Fonds (de "Raad") deelt u hieronder belangrijke informatie mee over uw 

belegging in ARGENTA-FUND. 

 

In deze brief willen we u de wijzigingen voorstellen die zijn aangebracht in de ontwerpprospectus van het 

Fonds voor september 2021 (de “Prospectus”): 

 

Actuele versie van de Prospectus 

 

De Raad heeft besloten om de prospectus van het Fonds bij te werken om de wijzigingen weer te geven 

die het gevolg zijn van de geplande fusies van bepaalde compartimenten van het Fonds, evenals 

bijkomende wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen in de Prospectus die waarschijnlijk een impact zullen 

hebben op uw belegging, zijn de volgende: 

- schrapping van de categorieën die momenteel gepland zijn om de verschillende compartimenten 

in te delen; deze worden nu in de volgende 4 nieuwe categorieën ingedeeld: THEMATISCHE 

COMPARTIMENTEN - AANDELEN, DUURZAME COMPARTIMENTEN - AANDELEN, THEMATISCHE 

COMPARTIMENTEN - GEMENGD, DUURZAME COMPARTIMENTEN - GEMENGD. Het Fonds wil zich 

enkel richten op complementaire thematische compartimenten die inspelen op maatschappelijke 

langetermijntrends en/of complementaire compartimenten die inspelen op de vraag naar 

duurzaamheid; 

 

- wijziging van de naam van het compartiment ARGENTA-FUND TECHNOLOGIE AANDELEN in 

ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY. De beheerders van dit compartiment zijn van mening 

dat de thema's van de nieuwe technologiegerelateerde economie de komende jaren een zeer 

sterke groei zullen doormaken. Concreet zijn dit Big data, Internet of Things (IoT), artificiële 

intelligentie (AI), cloud en mobiele internetverbinding. Dit compartiment zal thematisch worden 

beheerd en daarom is een sector niet langer representatief. De nieuwe naam en het nieuwe beleid 

zullen aandeelhouders meer duidelijkheid geven over het beleggingsuniversum omdat de 

thematische aanpak niet 100% gelijk is aan de technologiesector. 
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- wijziging van het beleggingsbeleid van bepaalde compartimenten van het Fonds, zoals 

weergegeven in de Prospectus en geïllustreerd in de onderstaande tabel: 

 

 

Huidige omschrijving Gewijzigde omschrijving zoals opgenomen in 

de prospectus 

ARGENTA-FUND TECHNOLOGIE AANDELEN ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY (na 

de naamswijziging) 

 

Dit compartiment (gelanceerd op 1ste september 

1999 onder de naam Argenta-Fund 

Technologiesector Europa) heeft de 

compartimenten Argenta-Fund Telecomsector 

Europa en Argenta-Fund Internet Aandelen 

geabsorbeerd op datum van 29 april 2010. Vanaf 

29 april 2010 is de nieuwe benaming van het 

compartiment Argenta-Fund Technologie 

Aandelen.  

Het hoofddoel van het compartiment Technologie 

Aandelen bestaat erin om voor de 

aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement 

op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij 

het debiteurenrisico te beperken. 

Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk 

beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven 

die behoren tot de technologie-, biotechnologie-, 

telecom- of internetsector en die over de hele 

wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of 

verhandeld worden (met inbegrip van de 

emerging markets).  

(…) 

Argenta-Fund Technologie Aandelen wordt actief 

beheerd. 

Dit compartiment heeft niet als doel om de 

prestatie van een benchmark te evenaren. 

De benchmark MSCI World Information 

Technology (100%) wordt gebruikt binnen het 

kader van risicobeheer. De selectie en de weging 

van de activa van het compartiment wijken sterk 

af van de samenstelling van de benchmark. 

 

Dit compartiment (gelanceerd op 1ste september 

1999 onder de naam Argenta-Fund 

Technologiesector Europa) heeft de 

compartimenten Argenta-Fund Telecomsector 

Europa en Argenta-Fund Internet Aandelen 

geabsorbeerd op datum van 29 april 2010. Vanaf  

9 september 2021 is de nieuwe benaming van het 

compartiment Argenta-Fund Next-Gen 

Technology  

Het hoofddoel van het compartiment Next-Gen 

Technology bestaat erin om voor de 

aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement 

op het belegde kapitaal na te streven, en het risico 

te beperken dat is verbonden aan de 

schommelingen van de markten die in het 

beleggingsbeleid van het compartiment 

vertegenwoordigd zijn. 

Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk 

beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven 

die behoren tot technologische sfeer en die over 

de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of 

verhandeld worden (met inbegrip van de 

emerging markets).  

Om de risico’s te spreiden, wordt de portefeuille 

van het compartiment gespreid over wereldwijde 

bedrijven die voornamelijk actief zijn in het 

onderzoek, de ontwikkeling, productie en/of 

distributie van nieuwe en opkomende 

technologieën. Het compartiment focust zich op 

disruptieve technologieën zoals Big data, Internet 

of Things (IoT), artificiële intelligentie (AI), cloud 

en mobiele internetverbinding. Deze lijst is niet 

limitatief. 
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(…) 

Argenta-Fund Next-Gen Technology  wordt actief 

beheerd. 

Dit compartiment heeft niet als doel om de 

prestatie van een benchmark te evenaren. 

De benchmark MSCI World (100%) wordt gebruikt 

binnen het kader van risicobeheer. De selectie en 

de weging van de activa van het compartiment 

wijken sterk af van de samenstelling van de 

benchmark. 

 

ARGENTA-FUND LONGER LIFE ARGENTA-FUND LONGER LIFE 

Dit compartiment werd gelanceerd op 1 juni 2016. 

Het hoofddoel van het compartiment Longer Life 

bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo 

hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal 

na te streven en het risico te beperken dat is 

verbonden aan de schommelingen van de markten 

die in het beleggingsbeleid van het compartiment 

vertegenwoordigd zijn. 

Hiervoor zal het compartiment hoofdzakelijk 

beleggen in aandelen en/of bedrijfsobligaties 

uitgegeven door bedrijven die op een belangrijke 

wijze gedreven worden door de vergrijzende 

bevolking (zoals gezondheidszorg, gezonde 

voeding, ontspanning, financiële planning, 

cosmetica, reizen,...) en die over de hele wereld 

gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld 

worden (met inbegrip van de emerging markets). 

Daarnaast kan het compartiment tot maximaal 

49% beleggen in obligaties (en/of andere 

schuldinstrumenten) met vaste of variabele rente 

uitsluitend uitgegeven door overheden van staten 

die lid zijn van de Europese Unie of door 

overheden van andere staten met een solide en 

sterk ontwikkelde economie (zoals bvb de 

Verenigde Staten, Zwitserland, Australië, 

Canada,…). Het compartiment streeft naar een ex 

ante volatiliteit op jaarbasis van minder dan 10%. 

Dit compartiment werd gelanceerd op 1 juni 2016. 

Het hoofddoel van het compartiment Longer Life 

bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo 

hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal 

na te streven en het risico te beperken dat is 

verbonden aan de schommelingen van de markten 

die in het beleggingsbeleid van het compartiment 

vertegenwoordigd zijn. 

Het compartiment kan maximaal 85% beleggen in 

aandelen uitgegeven door bedrijven die op een 

belangrijke wijze gedreven worden door de 

vergrijzende bevolking (onder andere 

gezondheidszorg, biotechnologie, gezonde 

voeding, ontspanning, financiële planning, 

cosmetica, reizen,...). Al deze bedrijven staan 

genoteerd, worden verhandeld of zijn gevestigd 

over de hele wereld (met inbegrip van de emerging 

markets). 

Daarnaast kan het compartiment beleggen in 
geldmarktinstrumenten en in obligaties (en/of 
andere schuldinstrumenten) met vaste of variabele 
rente uitsluitend uitgegeven door overheden van 
staten die lid zijn van de Europese Unie of door 
overheden van andere staten met een solide en 
sterk ontwikkelde economie (zoals bvb de 
Verenigde Staten, Zwitserland, Australië, 
Canada,…) of in bedrijfsobligaties uitgegeven door 
bedrijven zoals hierboven beschreven en in 
liquiditeiten.  

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC 

DEFENSIVE 

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC 

DEFENSIVE 

Dit compartiment werd gelanceerd op 22 mei 

2017. 

Dit compartiment werd gelanceerd op 22 mei 

2017. 
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Het hoofddoel van het compartiment Global 

Thematic Defensive bestaat erin om voor de 

aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement 

op het belegde kapitaal na te streven en het risico 

te beperken dat is verbonden aan de 

schommelingen van de markten die in het 

beleggingsbeleid van het compartiment 

vertegenwoordigd zijn. 

Om de risico’s beter te spreiden, wordt de 

portefeuille van het compartiment gespreid over 

verschillende economische en thematische 

sectoren, zoals veiligheid, robotica, water en 

consumptietendensen. Deze lijst is niet limitatief. 

Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in 

aandelen en/of bedrijfsobligaties uitgegeven door: 

1. bedrijven die bijdragen tot de veiligheid, 

de integriteit, de gezondheid en de vrijheid – 

individuele, grote of politieke ondernemingen – 

(zoals internet-, software-, telecommunicatie- en 

hardwarebeveiliging, fysieke veiligheid en de 

veiligheid van het verkeer en de werkomgeving); 

2. bedrijven actief in de sector van de 

robotica en de ondersteunende technologieën 

(zoals applicaties en robotica-apparatuur of 

automatisering); 

3. bedrijven actief in de watersector (zoals 

waterproductiebedrijven, verpakkings- en 

ontziltingsbedrijven, distributiebedrijven, 

bottelbedrijven); 

4. bedrijven met een algemeen erkend 

handelsmerk die de consumptietendensen dus 

kunnen beïnvloeden (zoals bedrijven in de luxe-

industrie, de kledingsector, recreatie, media, 

telecommunicatie).  

Al deze bedrijven staan genoteerd, worden 

verhandeld of zijn gevestigd over de hele wereld 

(met inbegrip van de emerging markets). 

Daarnaast kan het compartiment tot maximaal 

49% beleggen in geldmarktinstrumenten en in 

obligaties (en/of andere schuldinstrumenten) met 

vaste of variabele rente uitsluitend uitgegeven 

door overheden van staten die lid zijn van de 

Europese Unie of door overheden van andere 

staten met een solide en sterk ontwikkelde 

economie (zoals bvb de Verenigde Staten, 

Het hoofddoel van het compartiment Global 

Thematic Defensive bestaat erin om voor de 

aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement 

op het belegde kapitaal na te streven en het risico 

te beperken dat is verbonden aan de 

schommelingen van de markten die in het 

beleggingsbeleid van het compartiment 

vertegenwoordigd zijn. 

Om de risico’s beter te spreiden, wordt de 

portefeuille van het compartiment gespreid over 

verschillende economische en thematische 

sectoren, zoals veiligheid, robotica, water en 

consumptietendensen. Deze lijst is niet limitatief. 

Het compartiment kan maximaal 85% beleggen in 

aandelen uitgegeven door: 

1. bedrijven die bijdragen tot de veiligheid, 

de integriteit, de gezondheid en de vrijheid – 

individuele, grote of politieke ondernemingen – 

(onder andere internet-, software-, 

telecommunicatie- en hardwarebeveiliging, fysieke 

veiligheid en de veiligheid van het verkeer en de 

werkomgeving); 

2. bedrijven actief in de sector van de 

robotica en de ondersteunende technologieën 

(onder andere applicaties en robotica-apparatuur 

of automatisering); 

3. bedrijven actief in de watersector, in het 

bijzonder bedrijven die inzetten op het efficiënt 

gebruik van water  (onder andere 

waterproductiebedrijven, verpakkings- en 

ontziltingsbedrijven, distributiebedrijven, 

bottelbedrijven); 

4. bedrijven die zich toeleggen op het thema 

“levensstijl” (onder andere luxegoederen, 

videogames, digitale consumptie, een gezonde 

levensstijl en vrije tijd).  

Al deze bedrijven staan genoteerd, worden 

verhandeld of zijn gevestigd over de hele wereld 

(met inbegrip van de emerging markets). 

Daarnaast kan het compartiment beleggen in 

geldmarktinstrumenten en in obligaties (en/of 

andere schuldinstrumenten) met vaste of variabele 

rente uitsluitend uitgegeven door overheden van 

staten die lid zijn van de Europese Unie of door 

overheden van andere staten met een solide en 

sterk ontwikkelde economie (zoals bvb de 
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Zwitserland, Australië, Canada,…) en in 

liquiditeiten. 

Verenigde Staten, Zwitserland, Australië, 

Canada,…) of  in bedrijfsobligaties uitgegeven door 

bedrijven zoals hierboven beschreven en in 

liquiditeiten. 

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH 

FUND 

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH 

FUND 

Dit compartiment werd gelanceerd op 4 november 
2009. Het heeft het compartiment Argenta-Fund 
Mix 60 geabsorbeerd op datum van 29 april 2010. 

Het hoofddoel van het compartiment Responsible 
Growth Fund bestaat erin om voor de 
aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement 
op het belegde kapitaal na te streven en het risico 
te beperken dat is verbonden aan de 
schommelingen van de markten die in het 
beleggingsbeleid van het compartiment 
vertegenwoordigd zijn. 

Hiertoe zal het compartiment minstens 75% van 
zijn netto-activa beleggen in aandelen die binnen 
hun sector bij de besten scoren op het gebied van 
duurzaamheid. Via een duurzame selectie wil het 
compartiment bedrijven ondersteunen waarvan 
diensten en producten binnen hun sector op de 
meest duurzame wijze tot stand komen en hen 
stimuleren om stapsgewijze verbeteringen te doen 
op het vlak van duurzaamheid. De focus ligt hierbij 
op het bedrijfsbeleid met betrekking tot human 
resources, milieu, marktgedrag, corporate 
governance, sociale betrokkenheid en 
mensenrechten. 

De beheerders kiezen de beste bedrijven op het 
gebied van de ESG-score (Environmental, Social & 
Governance) volgens de door Argenta in 
samenwerking met Vigeo Eiris geïmplementeerde 
duurzaamheidscriteria en methodologie die zijn 
weergegeven in sectie “Integratie van 
environmental-, social, governance ("ESG") en 
ethische kwesties in beheer” van dit prospectus. 

Daarnaast belegt het compartiment in 
bedrijfsobligaties van diezelfde duurzame 
ondernemingen en/of in overheidsobligaties 
uitgegeven door landen die voorkomen op een lijst 
van duurzame overheden gebaseerd op de 
Sovereign Sustainability Rating berekend door 
Vigeo Eiris. De analyse van overheden door Vigeo 
Eiris is gebaseerd op een ruime set van 
performantie -en risicoindicatoren, opgedeeld in 
drie groepen: milieubescherming, rechtstaat en 
bestuur, sociale zekerheid en solidariteit. 

Dit compartiment werd gelanceerd op 4 november 
2009. Het heeft het compartiment Argenta-Fund 
Mix 60 geabsorbeerd op datum van 29 april 2010. 

Het hoofddoel van het compartiment Responsible 
Growth Fund bestaat erin om voor de 
aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement 
op het belegde kapitaal na te streven en het risico 
te beperken dat is verbonden aan de 
schommelingen van de markten die in het 
beleggingsbeleid van het compartiment 
vertegenwoordigd zijn. 

Hiertoe zal het compartiment beleggen in aandelen 
die binnen hun sector bij de besten scoren op het 
gebied van duurzaamheid. Via een duurzame 
selectie wil het compartiment bedrijven 
ondersteunen waarvan diensten en producten 
binnen hun sector op de meest duurzame wijze tot 
stand komen en hen stimuleren om stapsgewijze 
verbeteringen te doen op het vlak van 
duurzaamheid. De focus ligt hierbij op het 
bedrijfsbeleid met betrekking tot human 
resources, milieu, marktgedrag, corporate 
governance, sociale betrokkenheid en 
mensenrechten. 

Tevens zijn er geen beperkingen bij de beleggingen 
in aandelen. Deze kunnen dus 100% van de waarde 
van het compartiment vertegenwoordigen. 

De beheerders kiezen de beste bedrijven op het 
gebied van de ESG-score (Environmental, Social & 
Governance) volgens de door Argenta in 
samenwerking met Vigeo Eiris geïmplementeerde 
duurzaamheidscriteria en methodologie die zijn 
weergegeven in sectie “Integratie van 
environmental-, social, governance ("ESG") en 
ethische kwesties in beheer” van dit prospectus. 

Daarnaast kan het compartiment beleggen in 
bedrijfsobligaties van diezelfde duurzame 
ondernemingen en/of in overheidsobligaties 
uitgegeven door landen die voorkomen op een lijst 
van duurzame overheden gebaseerd op de 
Sovereign Sustainability Rating berekend door 
Vigeo Eiris. De analyse van overheden door Vigeo 
Eiris is gebaseerd op een ruime set van 
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performantie -en risicoindicatoren, opgedeeld in 
drie groepen: milieubescherming, rechtstaat en 
bestuur, sociale zekerheid en solidariteit. 

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH 

DEFENSIEF 

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH 

DEFENSIEF 

Dit compartiment werd gelanceerd op 20 
november 2013. 

Het hoofddoel van het compartiment Argenta-
Fund Responsible Growth Fund Defensief bestaat 
erin om voor de aandeelhouders een zo hoog 
mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te 
streven en het risico te beperken dat is verbonden 
aan de schommelingen van de markten die in het 
beleggingsbeleid van het compartiment 
vertegenwoordigd zijn. 

Hiervoor zal het compartiment minstens 50% van 
zijn netto-activa beleggen in schuldeffecten, 
geldmarktinstrumenten en bedrijfsobligaties van 
duurzame ondernemingen en/of 
overheidsobligaties uitgegeven door landen die 
voorkomen op een lijst van duurzame overheden 
gebaseerd op de Sovereign Sustainability Rating 
berekend door Vigeo Eiris. De analyse van 
overheden door Vigeo Eiris is gebaseerd op een 
ruime set van performantie- en risico-indicatoren, 
opgedeeld in drie groepen: milieubescherming, 
rechtstaat en bestuur, sociale zekerheid en 
solidariteit. 

De rest van de portefeuille bestaat uit in aandelen 
die binnen hun sector bij de besten scoren op het 
gebied van duurzaamheid. Via een duurzame 
selectie wil het compartiment bedrijven 
ondersteunen waarvan diensten en producten 
binnen hun sector op de meest duurzame wijze tot 
stand komen en hen stimuleren om stapsgewijze 
verbeteringen te doen op het vlak van 
duurzaamheid. De focus ligt hierbij op het 
bedrijfsbeleid met betrekking tot human 
resources, milieu, marktgedrag, corporate 
governance, sociale betrokkenheid en 
mensenrechten. 

Dit compartiment werd gelanceerd op 20 
november 2013. 

Het hoofddoel van het compartiment Argenta-
Fund Responsible Growth Fund Defensief bestaat 
erin om voor de aandeelhouders een zo hoog 
mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te 
streven en het risico te beperken dat is verbonden 
aan de schommelingen van de markten die in het 
beleggingsbeleid van het compartiment 
vertegenwoordigd zijn. 

Het compartiment belegt in schuldeffecten, 
geldmarktinstrumenten en bedrijfsobligaties van 
duurzame ondernemingen en/of 
overheidsobligaties uitgegeven door landen die 
voorkomen op een lijst van duurzame overheden 
gebaseerd op de Sovereign Sustainability Rating 
berekend door Vigeo Eiris. De analyse van 
overheden door Vigeo Eiris is gebaseerd op een 
ruime set van performantie- en risico-indicatoren, 
opgedeeld in drie groepen: milieubescherming, 
rechtstaat en bestuur, sociale zekerheid en 
solidariteit. 

De rest van de portefeuille bestaat uit in aandelen 
die binnen hun sector bij de besten scoren op het 
gebied van duurzaamheid. Via een duurzame 
selectie wil het compartiment bedrijven 
ondersteunen waarvan diensten en producten 
binnen hun sector op de meest duurzame wijze tot 
stand komen en hen stimuleren om stapsgewijze 
verbeteringen te doen op het vlak van 
duurzaamheid. De focus ligt hierbij op het 
bedrijfsbeleid met betrekking tot human 
resources, milieu, marktgedrag, corporate 
governance, sociale betrokkenheid en 
mensenrechten. 
Tevens vertegenwoordigen de beleggingen in 
aandelen niet meer dan 70 % van de waarde van 
het compartiment.    

 

 

Deze wijzigingen zijn ingegeven door de absolute wens voor enerzijds eenvoudige, duidelijke en 

transparante communicatie met de aandeelhouders en anderzijds geoptimaliseerd gebruik van 

nieuwe benchmarks in het kader van het risicobeheer die zijn opgenomen in de prospectus van 

15 januari 2021 en goedgekeurd op deze datum; 
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- verduidelijking van het beleggingsbeleid van bepaalde compartimenten om meer informatie te 

verstrekken over de sectoren waarin deze compartimenten kunnen beleggen; 

- het vermelde tarief voor betaling van de commissie voor de domicilie-, administratief en 

financieel agent is voortaan een maximum. 

Aanvullende informatie 

 

Als u vragen hebt of aanvullende informatie wilt, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke 

vertegenwoordiger. 

 

Als u het niet eens bent met de geplande wijzigingen, kunt u uw aandelen terugkopen onder de 

voorwaarden voorzien in de huidige prospectus, zonder terugkoopvergoedingen of andere kosten - met 

uitzondering van eventuele belastingen - gedurende een periode van één maand vanaf de datum van dit 

bericht. 

 

De Prospectus met de bovenstaande wijzigingen is kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van 

het Fonds. 

 

Alle netto inventariswaarden zijn beschikbaar op de website www.argenta.be en worden gepubliceerd in de 

kranten De Tijd en L’Echo. De prospectus van 15 februari 2021 en de essentiële beleggersinformatie in het 

Frans en het Nederlands, alsook het laatste (half)jaarverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de 

maatschappelijke zetel van het Fonds of bij de financiële dienst dienst Financiën in België: Argenta Spaarbank 

nv, Belgiëlei 49-53 B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn ook beschikbaar op de website 

www.argenta.be. 

 

Met vriendelijke groeten, 

     

De Raad van bestuur      

van ARGENTA-FUND 


