Argenta Pensioenspaarfonds (in het kort ARPE)
Openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht
Pensioenspaarfonds
Beheerd door Arvestar Asset Management NV
Guimardstraat, 19-1040 Brussel
RPR Brussel 0700.529.248
Oproeping van de deelnemers voor de tweede buitengewone algemene vergadering
Het vereiste aanwezigheidsquorum om te beslissen over de agenda hierna vermeld van de
buitengewone algemene vergadering van 16 juli 2020 werd niet bereikt. De raad van bestuur van
Arvestar Asset Management NV, de beheervennootschap van Argenta Pensioenspaarfonds (in het kort
ARPE) nodigt de deelnemers van het pensioenspaarfonds uit op een tweede buitengewone algemene
vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 11 augustus 2020 om 10.00 uur op de zetel van de
beheervennootschap Guimardstraat 19, 1040 Brussel, om te beraadslagen en te beslissen over de
dezelfde agenda:
AGENDA
1.

Voorstel tot overgang van de beleggingscategorie bedoeld in artikel 183, 1e alinea, 1e
van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor
collectieve belegging en hun beheerders naar de beleggingscategorie bedoeld in
artikel 52 van Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de
instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn
2009/65/EG (hierna “het KB van 2012”) genomen in uitvoering van de Wet van 3
augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan
de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in
schuldvorderingen (hierna “de Wet van 2012”). Bijgevolg zou het
pensioenspaarfonds voortaan beheerst worden door de regelgeving van UCITS V
(Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten
(icbe’s)).

2.

Voorstel tot wijziging van de artikelen van het beheerreglement en verwijzingen naar
de toepasselijke wetgeving, met name de Wet van 2012 en het KB van 2012.

3.

Voorstel tot aanvulling van artikel 9 - Toe- en uittreding van het beheerreglement ter
verduidelijking dat elke vermindering van de frequentie waarmee de aanvragen tot
uitgifte of inkoop van rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging
worden ontvangen de toelating vereist van de algemene vergadering van
deelnemers

4.

Voorstel tot aanvulling van artikel 11 – Kwantitatieve beperkingen, vijfde lid van het
beheerreglement met de volgende zin: “Het Fonds mag eveneens overeenkomsten
afsluiten betreffende financiële derivaten met oog op de afdekking van het
wisselkoersrisico mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.”

5.

Voorstel tot aanvulling van artikel 11 - Kwantitatieve beperkingen, zesde lid van het
beheerreglement ter verduidelijking dat deze vermelding wordt ingegeven door de
aan het Fonds in toepassing van artikel 64 van het KB van 2012 verleende toelating.
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6.

Voorstel tot aanvulling van artikel 12 – Vergoedingen van het beheerreglement met
een vijfde lid ter vermelding van de kosten van de bewaring van de tegoeden van het
Fonds.

7.

Voorstel tot wijziging van de artikelen 9, 12 en 17 §3 met oog op de vervanging van
de foutieve aanduiding “aandeelhouders” door “deelnemers”.

8.

Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur van de beheervennootschap tot
uitvoering van de voormelde voorgestelde beslissingen.
De integrale tekst van het voorgestelde beheerreglement is gratis beschikbaar op de
maatschappelijke zetel van Arvestar Asset Management, Guimardstraat 19, 1040
Brussel.

INFORMATIE AAN DE DEELNEMERS
Rechtvaardiging van de overgang naar artikel 52 van de Wet van 2012
Dit voorstel van de Raad van Bestuur van de beheervennootschap wordt hoofdzakelijk ingegeven
door het feit dat het wettelijke kader dat ICBE’s beheerst (UCITS) de (online) commercialisatie van de
deelbewijzen van het pensioenspaarfonds naast de bestaande distributie via het kantorennetwerk,
beter faciliteert. Bovendien brengt deze wijziging het wettelijk kader van de pensioenspaarfondsen in
overeenstemming met het kader van toepassing op de Beleggingsvennootschap met veranderlijk
kapitaal (BEVEK) die reeds door de beheervennootschap wordt beheerd.
*****
De deelnemers van het pensioenspaarfonds kunnen persoonlijk of per volmacht deelnemen. De
deelnemers die wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering of zich wensen
te laten vertegenwoordigen, worden verzocht om de beheervennootschap Arvestar Asset
Management hiervan schriftelijk te verwittigen ten laatste op 7 augustus 2020, met voorlegging van
een attest opgesteld door de financiële dienst waarbij de niet-beschikbaarheid van deze
deelbewijzen tot de datum van de algemene vergadering wordt vastgelegd, evenals een eventuele
volmacht.
De promotor, Argenta Spaarbank NV, heeft schriftelijk verklaard dat de procedure van artikel 17 §2
van het beheerreglement mag worden gevolgd voor de wijziging van het beheerreglement (en dat er
dus geen unanimiteit vereist is).
Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het beheerreglement en de
laatste periodieke verslagen van het pensioenspaarfonds zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en
Nederlands:
-

bij de beheervennootschap: Arvestar Asset Management, Guimardstraat, 19-1040 Brussel

-

op de website https://www.argenta.be/nl/over-argenta/arvestar.html

-

bij de financiële dienst: ARGENTA SPAARBANK NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen.

De raad van bestuur van de beheervennootschap

2

