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Bericht aan de deelnemers 
 
De Raad van Bestuur van de Arvestar Asset Management NV (afgekort Arvestar), beheervennootschap 
van Argenta Pensioenspaarfonds (in het kort ARPE, hierna het Fonds) brengt de deelnemers van het 
Fonds op de hoogte van de volgende wijzigingen in het prospectus van het Fonds:  
 
1. Het onderdeel “Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake 
duurzaamheid” 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. Aanvragen tot inschrijving, terugbetaling of compartimentwijziging worden niet langer aanvaard 
op 24 en 31 december  
 
Volgende clausule werd toegevoegd aan het prospectus: “De aanvragen tot inschrijving of 
terugbetaling van deelbewijzen, of compartimentwijziging die op 24 of 31 december worden 
ingediend zullen slechts worden behandeld op de eerstvolgende werkdag waarop de financiële dienst 
open is voor het publiek.” 
 
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 beheervennootschap. 
 



 

Indien zij dat wensen, kunnen deelnemers gedurende één maand vanaf de publicatie van dit bericht 
(op 8 november 2022) kosteloos uitstappen (eventuele belastingen niet inbegrepen). 
 
Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het beheerreglement en de laatste periodieke 
verslagen van het Fonds kunnen gratis in het Frans en Nederlands worden verkregen: 

- bij de beheervennootschap: ARVESTAR, Guimardstraat 19, 1040 Brussel;  
- op de website: www.argenta.be/nl/over-argenta/arvestar.html ;  
- bij de financiële dienst: ARGENTA SPAARBANK NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen. 
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