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Bericht aan de aandeelhouders
Fusie door overneming
De buitengewone algemene vergaderingen die zijn gehouden op 6 september 2019 hebben, elk voor de
betreffende voorstellen, de voorstellen tot besluit goedgekeurd die in de agenda waren opgenomen, en
voornamelijk de fusie door overdracht van het volledige vermogen van het over te nemen compartiment,
Balanced Defensive Growth, van de bevek DPAM INVEST B naar het nieuwe overnemende compartiment
Defensive Allocation van de bevek ARGENTA DP, en de fusie door overdracht van het volledige vermogen van
het over te nemen compartiment, Balanced Dynamic Growth van de bevek DPAM INVEST B naar het nieuwe
overnemende compartiment Dynamic Allocation van de bevek ARGENTA DP; de introductie van de twee
nieuwe compartimenten na de overdracht van het volledige vermogen door de fusie door overneming; het
voorstel tot bevestiging van de ruilverhouding van de aandelen die daaruit voortvloeit op basis van de NIW op
4 september 2019 en de beëindiging van rechtswege van de over te nemen compartimenten.
Tijdens deze fusie is besloten om de ruilverhouding vast te leggen op één aandeel van het overgenomen
compartiment voor één nieuw aandeel van het overnemende compartiment, als volgt:
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Als er als gevolg van de ruilverhouding aan een aandeelhouder een fractie van aandelen wordt toegekend, dan
kan deze belegger deze fractie van aandelen kosteloos door het overnemende compartiment laten terugkopen,
met uitzondering van eventuele verschuldigde belastingen, ofwel zijn aandelenfractie via betaling aanvullen om
een volledig aantal aandelen te verkrijgen.
Het prospectus en de documenten met essentiële beleggersinformatie van de bevek kunnen kosteloos in het
Frans en in het Nederlands worden verkregen bij de financiële dienst, de beheervennootschap of op de website
https://www.argenta.be/portalserver/argenta/arvestar.
Beheervennootschap: ARVESTAR ASSET MANAGEMENT NV, Guimardstraat 19, 1040 Brussel.
Financiële dienst: CACEIS BELGIUM NV, Havenlaan 86c, 1000 Brussel.
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