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Bericht aan de aandeelhouders 

 

De raad van bestuur van ARGENTA DP (hierna de Bevek) brengt de aandeelhouders van de Bevek op de 
hoogte van de volgende wijzigingen in het prospectus van de Bevek en de essentiële beleggersinformatie 
(KIID): 
 
1. Het onderdeel “Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid” 
van beide compartimenten van de Bevek werd bijgewerkt, onder meer ter verduidelijking van het 
volgende: 
 
“Minstens 20% van de portefeuille zal bestaan uit duurzame beleggingen in: 

- vooraf gescreende impactobligaties ('Green, Social & Sustainability bonds'): deze obligaties die 
projecten op ESG-gebied moeten helpen financieren en bijgevolg als groen, blauw, sociaal, duurzaam, 
duurzaamheidsgebonden of als transitieobligaties worden aangeduid komen pas voor belegging in 
aanmerking na een screening op basis van met name hun naleving van het relevante normatieve 
kader (bijv. ICMA of EU GBS); of 

- ondernemingen met een alignering (>10%) met de EU-criteria voor ecologische duurzame 
economische activiteiten; of 

- ondernemingen waarvan de producten en/of diensten– in verhouding tot de omzet – duurzame 
ontwikkeling financieren (een netto positieve bijdrage), zoals gezondheidsproducten en -diensten, 
onderwijsgerelateerde diensten, energie-efficiëntieoplossingen, digitaliseringsdiensten of financiële 
inclusie. De daarbij gebruikte indicatoren zijn bijvoorbeeld het percentage van de omzet dat de 
onderneming genereert uit producten of diensten die netto positief bijdragen aan de VN-
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling” 

Meer specifieke informatie vindt u in het prospectus. 
 
2.  Wijziging van de doelstelling van het compartiment Dynamic Allocation van de Bevek 
 

Huidige doelstelling van het compartiment Nieuwe doelstelling 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 
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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. 
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3. Aanvragen tot inschrijving, terugbetaling of compartimentwijziging worden niet langer aanvaard op 
24 en 31 december  
 
Volgende clausule werd toegevoegd aan het prospectus: “De indiening van de aanvragen tot inschrijving of 
terugbetaling van aandelen of tot wijziging van compartiment wordt aanvaard elke werkdag waarop de 
financiële dienst voor het publiek open is met uitzondering van 24 en 31 december.” 
 
Deze clausule zal voor het eerst worden toegepast op 24 en 31 december 2022. 
 

***** 

Beleggers worden geïnformeerd dat het geactualiseerde ontwerp van het prospectus met deze diverse 
wijzigingen gratis kan worden verkregen op de zetel van de Bevek. 

Indien zij dat wensen, kunnen aandeelhouders gedurende één maand vanaf de publicatie van dit bericht 
(op 8 november 2022) kosteloos uitstappen (eventuele belastingen niet inbegrepen). 

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de Bevek zijn 
gratis verkrijgbaar in het Frans en Nederlands:  

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

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

- bij de financiële dienst: CACEIS BANK, Belgium Branch, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel. 
 
De raad van bestuur. 

 

http://www.argenta.be/nl/over-argenta/arvestar.html

