Argenta DP NV
Openbare bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van
de Richtlijn 2009/65/EG
Guimardstraat 19 - 1040 Brussel
RPR Brussel - BTW BE0726.636.205
_________________________________________________________________
Bericht aan de aandeelhouders
De Raad van Bestuur van de bevek Argenta DP brengt de aandeelhouders op de hoogte van de volgende
wijzigingen in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KIID):
1. Wijziging van de doelstellingen van beide compartimenten:
ARGENTA DP Dynamic Allocation
Huidige doelstellingen van het compartiment
De beleggingsdoelstelling van dit compartiment
bestaat erin een portefeuille samen te stellen die
beantwoordt aan vrijwel alle vereisten van een
Belgisch pensioenspaarfonds (derde pijler) zonder
onderworpen te zijn aan de voorwaarden van dit
systeem of aan de (positieve of negatieve) fiscale
gevolgen die er eigen aan zijn en die de totale
prestatie op de lange termijn optimaliseert dankzij
een
evenwichtig
beheer.
Hiertoe
worden
hoofdzakelijk beleggingen zonder geografische of
sectorale beperking gekozen die, gelet op hun
rendement of hun koersmeerwaarde, bijdragen aan
de groei van de inventariswaarde, waarbij het risico
op verlies beperkt wordt dankzij een aangepaste
diversificatie. Het compartiment belegt een minimum
van 60% in aandelen en gelijkaardige financiële
instrumenten.
Het compartiment kan aanvullend of tijdelijk
liquiditeiten aanhouden onder de vorm van
zichtrekeningen, deposito’s of effecten. Het
compartiment belegt voor maximaal 10% van zijn
activa in open instellingen voor collectieve belegging.
Het betreft een actief beheerd compartiment. Dit
type compartiment heeft niet als doelstelling de
prestatie van een benchmark na te bootsen.
Er werd geen enkele formele garantie toegekend aan
het compartiment of aan zijn deelnemers.
ARGENTA DP Defensive Allocation
Huidige doelstellingen van het compartiment
De beleggingsdoelstelling van dit compartiment
bestaat erin een portefeuille samen te stellen die
beantwoordt aan vrijwel alle vereisten van een
Belgisch pensioenspaarfonds (derde pijler) zonder
onderworpen te zijn aan de voorwaarden van dit
systeem of aan de (positieve of negatieve) fiscale
gevolgen die er eigen aan zijn en die de totale

Nieuwe doelstellingen van het compartiment
De beleggingsdoelstelling van dit compartiment
bestaat erin, met naleving van ecologische, sociale en
bestuurscriteria (ESG), een portefeuille samen te
stellen die beantwoordt aan vrijwel alle vereisten van
een Belgisch pensioenspaarfonds (derde pijler) zonder
onderworpen te zijn aan de voorwaarden van dit
systeem of aan de (positieve of negatieve) fiscale
gevolgen die er eigen aan zijn en die de totale
prestatie op de lange termijn optimaliseert dankzij
een
evenwichtig
beheer.
Hiertoe
worden
hoofdzakelijk beleggingen zonder geografische of
sectorale beperking gekozen die, gelet op hun
rendement of hun koersmeerwaarde, bijdragen aan
de groei van de inventariswaarde, waarbij het risico
op verlies beperkt wordt dankzij een aangepaste
diversificatie. Het compartiment belegt een minimum
van 60% in aandelen en gelijkaardige financiële
instrumenten.
Het compartiment kan aanvullend of tijdelijk
liquiditeiten aanhouden onder de vorm van
zichtrekeningen, deposito’s of effecten. Het
compartiment belegt voor maximaal 10% van zijn
activa in open instellingen voor collectieve belegging.
Het betreft een actief beheerd compartiment. Dit
type compartiment heeft niet als doelstelling de
prestatie van een benchmark na te bootsen.
Er werd geen enkele formele garantie toegekend aan
het compartiment of aan zijn deelnemers.
Nieuwe doelstellingen van het compartiment
De beleggingsdoelstelling van dit compartiment
bestaat erin, met naleving van ecologische, sociale
en bestuurscriteria (ESG), een portefeuille samen te
stellen die beantwoordt aan vrijwel alle vereisten van
een Belgisch pensioenspaarfonds (derde pijler) zonder
onderworpen te zijn aan de voorwaarden van dit
systeem of aan de (positieve of negatieve) fiscale
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prestatie op de lange termijn optimaliseert dankzij
een
evenwichtig
beheer.
Hiertoe
worden
hoofdzakelijk beleggingen zonder geografische of
sectorale beperking gekozen die, gelet op hun
rendement of hun koersmeerwaarde, bijdragen aan
de groei van de inventariswaarde, waarbij het risico
op verlies beperkt wordt dankzij een aangepaste
diversificatie. Het compartiment belegt maximaal 40%
in aandelen of gelijkaardige financiële instrumenten.
Het compartiment kan aanvullend of tijdelijk
liquiditeiten aanhouden onder de vorm van
zichtrekeningen, deposito’s of effecten. Het
compartiment belegt voor maximaal 10% van zijn
activa in open instellingen voor collectieve belegging.
Het betreft een actief beheerd compartiment. Dit
type compartiment heeft niet als doelstelling de
prestatie van een benchmark na te bootsen.
Er werd geen enkele formele garantie toegekend aan
het compartiment of aan zijn deelnemers

gevolgen die er eigen aan zijn en die de totale
prestatie op de lange termijn optimaliseert dankzij
een
evenwichtig
beheer.
Hiertoe
worden
hoofdzakelijk beleggingen zonder geografische of
sectorale beperking gekozen die, gelet op hun
rendement of hun koersmeerwaarde, bijdragen aan
de groei van de inventariswaarde, waarbij het risico
op verlies beperkt wordt dankzij een aangepaste
diversificatie. Het compartiment belegt maximaal 40%
in aandelen of gelijkaardige financiële instrumenten.
Het compartiment kan aanvullend of tijdelijk
liquiditeiten aanhouden onder de vorm van
zichtrekeningen, deposito’s of effecten. Het
compartiment belegt voor maximaal 10% van zijn
activa in open instellingen voor collectieve belegging.
Het betreft een actief beheerd compartiment. Dit
type compartiment heeft niet als doelstelling de
prestatie van een benchmark na te bootsen.
Er werd geen enkele formele garantie toegekend aan
het compartiment of aan zijn deelnemers

2. Aanvullingen in kader van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27
november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector
(“Verordening 2019/2088”)
Algemeen deel prospectus
Informatie over de integratie van duurzaamheidsrisico's werd opgenomen in het Algemeen deel van het
prospectus, met name met betrekking tot de wijze waarop deze risico’s worden geïntegreerd in het
beleggingsproces van de compartimenten van de bevek.
Informatie betreffende de compartimenten in het prospectus
Beide compartimenten, ARGENTA DP Dynamic Allocation en ARGENTA DP Defensive Allocation, promoten
ecologische en sociale kenmerken in de zin van Verordening 2019/2088.
- De sectie “Ecologische, sociale en governance aspecten (ESG)” werd hernoemd in “Ecologische, sociale en
bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid”, waarin met name het volgende werd
gepreciseerd:
Ecologische en sociale kenmerken van het compartiment:
Dit compartiment promoot een combinatie van ecologische en sociale kenmerken volgens Verordening (EU)
2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing
over duurzaamheid in de financiëledienstensector ('Verordening 2019/2088').
Het promoten van de ESG-criteria vertaalt zich door een drievoudig engagement: (1) de verdediging van
fundamentele rechten (normatieve screening aan de hand van het Global Compact van de Verenigde Naties),
(2) het uitsluiten van financiering van controversiële activiteiten en van bedrijven die zijn blootgesteld aan
ernstige ESG-controverses (negatieve screening) en (3) het stimuleren van best practices en het ondersteunen
van inspanningen en realisaties rond duurzaamheid (best in class benadering).
Voormelde sectie bevat eveneens informatie over de beleggingsstrategie van het compartiment, over de wijze
waarop criteria van goed bestuur worden opgenomen in het besluitvormingsproces van beleggingen en
voorbeelden van selectiecriteria.
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Bijkomende informatie is terug te vinden in het prospectus.
*****
Indien zij dat wensen, kunnen de aandeelhouders gedurende één maand vanaf de publicatie van dit bericht (op
29 maart 2021) kosteloos uitstappen (eventuele belastingen niet inbegrepen).
Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de recentste periodieke verslagen van de bevek zijn gratis
beschikbaar in het Frans en het Nederlands bij de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren of
op de website https://www.argenta.be/portalserver/argenta/arvestar
Beheervennootschap: Arvestar NV: Guimardstraat 19, 1040 Brussel
Financiële dienstverlening: CACEIS BELGIUM SA, Havenlaan, 86c, b320, 1000 Brussel
De Raad van Bestuur
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