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PREAMBULE

Beperkingen met betrekking tot het inschrijven
op of overdragen van aandelen

Algemeen :
Dit Prospectus vormt geen aanbod of uitnodiging in enig
rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek
onwettig is, of waar de persoon die een dergelijk aanbod
of verzoek zou doen, hiertoe niet gemachtigd zou zijn.

Potentiële inschrijvers wordt geadviseerd om hun
juridische, fiscale of andere gebruikelijke adviseur te
raadplegen alvorens te besluiten tot inschrijving op of
aankoop van aandelen van de bevek.

Verenigde Staten en Amerikaanse onderdanen :
De aandelen van de bevek zijn niet geregistreerd en zullen
niet worden geregistreerd overeenkomstig de Amerikaanse
'Securities Act' van 1933, zoals gewijzigd (hierna de
'Securities Act'), of overeenkomstig een soortgelijke wet
die is uitgevaardigd door de Verenigde Staten, inclusief
een staat of politieke onderverdeling van de Verenigde
Staten, zijn territoria, bezittingen en andere gebieden die
onder de jurisdictie van de Verenigde Staten vallen (hierna
algemeen 'de Verenigde Staten'). Bovendien is de bevek
niet geregistreerd en zal ze niet worden geregistreerd
overeenkomstig de bepalingen van de Amerikaanse
'Investment Company Act' van 1940.

Daarom mogen de aandelen van de bevek niet worden
aangeboden, verkocht of overgedragen aan de Verenigde
Staten of aan Inwoners van de Verenigde Staten krachtens
Regulation S.

In het kader van dit prospectus wordt de term 'Inwoner
van de Verenigde Staten krachtens Regulation S'
gedefinieerd als personen zoals bedoeld in Regulation S
van de Amerikaanse Securities Act. Deze term heeft
betrekking op alle natuurlijke personen die in de
Verenigde Staten verblijven en alle rechtspersonen
(personenvennootschappen, kapitaalvennootschappen,
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid of
soortgelijke entiteiten) en alle andere entiteiten die zijn
opgericht of georganiseerd volgens de wetten van de
Verenigde Staten (met inbegrip van het vermogen van een
dergelijke persoon dat is gecreëerd in de Verenigde Staten
of georganiseerd volgens de wetten van de Verenigde
Staten, en alle beleggers die namens deze personen
handelen).

Beleggers zijn verplicht om de bevek onmiddellijk op de
hoogte te brengen indien zij krachtens Regulation S een
Inwoner van de Verenigde Staten zijn (of wanneer zij dit

geworden zijn). Indien de bevek vaststelt dat de belegger
krachtens Regulation S een Inwoner van de Verenigde
Staten is, heeft de bevek het recht om over te gaan tot de
gedwongen terugbetaling van de betreffende aandelen in
overeenstemming met de bepalingen van de statuten en
dit prospectus..

Deze beperkingen gelden onverminderd andere
beperkingen, waaronder beperkingen die het gevolg zijn
van wettelijke en/of reglementaire vereisten die verband
houden met de implementering van FATCA (zoals deze
term hierna wordt gedefinieerd).

Beleggers wordt verzocht om de delen 'Toepassing van
FATCA in België' en 'Beperkingen op de inschrijving op of
het bezit van aandelen' aandachtig te lezen alvorens in te
schrijven op aandelen van de bevek.
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VOORSTELLING VAN DE BEVEK

Naam : DPAM INVEST B

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Oprichtingsdatum : 17 mei 1991

Bestaansduur : onbeperkt

Maatschappelijke zetel : Guimardstraat 18, 1040
Brussel

Statuut :
openbare BEVEK met verschillende compartimenten die
geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de
voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar
werking en beleggingen betreft, onderworpen is aan de
wet van 3 augustus 2012 betreffende instellingen voor
collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van
Richtlijn 2009/65/EG en instellingen voor belegging in
schuldvorderingen (hierna de Wet van 2012) en aan het
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
Koninklijk Besluit van 2012).

Lijst van de door de BEVEK gecommercialiseerde
compartimenten (datum van commercialisatie) :
DPAM INVEST B Bonds EUR Short Term 1 Y (06/08/1992)

DPAM INVEST B Bonds Eur (04/10/1996)

DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps Sustainable
(07/12/1997)

DPAM INVEST B Equities Euroland (18/04/1998)

DPAM INVEST B Real Estate Europe Sustainable (27/12/
1999)

DPAM INVEST B Equities World Sustainable (14/12/2001)

DPAM INVEST B Equities Europe Dividend (16/09/2002)

DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable (31/12/2002)

DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable (02/10/
2006)

DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends (17/12/
2007)

DPAM INVEST B Bonds Eur IG (30/06/2010)

DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend Sustainable
(28/12/2010)

DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable (30/11/
2020)

DPAM INVEST B Equities Euroland Sustainable (30/11/
2020)

Soorten aandelen :
Categorie 'A' : distributieaandelen.

Categorie 'B' : kapitalisatieaandelen.

Aandelenklassen :

Klasse A : distributieaandelen aangeboden aan het
publiek.

Klasse A EUR HEDGED :

distributieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse A doordat het valutarisico wordt
afgedekt ten opzichte van de euro. De beheerder dient
maatregelen te nemen om systematisch het valutarisico af
te dekken ten opzichte van de referentievaluta van het
compartiment binnen een tolerantiedrempel die wordt
gedefinieerd in de informatie met betrekking tot het
compartiment.

Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het
toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico
bijkomende kosten met zich kan meebrengen, zoals
vermeld in de informatie met betrekking tot het
compartiment.

Klasse V :

distributieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse A doordat (i) ze volgens de beslissing
van de beheervennootschap kunnen worden aangeboden
aan distributeurs en platformen in het Verenigd Koninkrijk,
Zwitserland en in de lidstaten van de Europese Unie, met
uitzondering van Bank Degroof Petercam België en Banque
Degroof Petercam Luxembourg, (ii) ze kunnen worden
aangeboden door distributeurs en platformen die met hun
cliënten afzonderlijke vergoedingsovereenkomsten hebben
gesloten die niet het voorwerp uitmaken van retrocessies,
en (iii) er geen retrocessies van beheerkosten plaatsvinden.
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Klasse E :

distributieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse A doordat (i) ze zijn voorbehouden
aan in aanmerking komende beleggers 1 handelend voor
eigen rekening, (ii) er voor de aandelen een
minimumbedrag van initiële inschrijving geldt, (iii) er een
andere beheervergoeding geldt, en (iv) er een andere
jaarlijkse belasting geldt..

Klasse E EUR HEDGED :

distributieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse E doordat het valutarisico wordt
afgedekt ten opzichte van de euro. De beheerder dient
maatregelen te nemen om systematisch het valutarisico af
te dekken ten opzichte van de referentievaluta van het
compartiment binnen een tolerantiedrempel die wordt
gedefinieerd in de informatie met betrekking tot het
compartiment.

Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het
toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico
bijkomende kosten met zich kan meebrengen, zoals
vermeld in de informatie met betrekking tot het
compartiment.

Klasse M :

distributieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse A doordat (i) ze zijn voorbehouden
aan beleggers die een of meer lopende mandaten voor
discretionair beheer hebben bij een of meer
vennootschappen die deel uitmaken van de groep Degroof
Petercam, (ii) ze zijn voorbehouden aan de rekeningen
waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer gelden
(iii) ze zijn voorbehouden aan mandaten met 'all-in'
tarieven en (iv) er een andere beheerprovisie geldt.

In deze context betekent 'all in' ten minste de
beheerprovisies en de bewaarkosten die worden
ingehouden op de rekeningen waarvoor deze mandaten
voor discretionair beheer van het type 'all in' gelden.

Klasse B : kapitalisatieaandelen aangeboden aan het
publiek.

Klasse B LC :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse B doordat (i) ze zijn voorbehouden
aan beleggers die direct of indirect betrokken zijn bij een
of meer lopende contracten van het type 'Services

Agreement Life Cycle' bij Degroof Petercam Asset
Management, en (ii) er een andere beheervergoeding
geldt.

Klasse B USD :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse B doordat ze zijn uitgedrukt in
Amerikaanse dollar.

Klasse B EUR HEDGED :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse B doordat het valutarisico wordt
afgedekt ten opzichte van de euro. De beheerder dient
maatregelen te nemen om systematisch het valutarisico af
te dekken ten opzichte van de referentievaluta van het
compartiment binnen een tolerantiedrempel die wordt
gedefinieerd in de informatie met betrekking tot het
compartiment.

Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het
toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico
bijkomende kosten met zich kan meebrengen, zoals
vermeld in de informatie met betrekking tot het
compartiment.

Klasse L :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse B doordat (i) er voor de aandelen een
minimumbedrag van initiële inschrijving geldt, en (ii) er
mogelijk een andere beheervergoeding geldt.

Klasse L USD :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de klasse
L doordat ze zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollar.

Klasse W :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse B doordat (i) ze volgens de beslissing
van de beheervennootschap kunnen worden aangeboden
aan distributeurs en platformen in het Verenigd Koninkrijk,
Zwitserland en in de lidstaten van de Europese Unie, met
uitzondering van Bank Degroof Petercam België en Banque
Degroof Petercam Luxembourg, (ii) ze kunnen worden
aangeboden door distributeurs en platformen die met hun
cliënten afzonderlijke vergoedingsovereenkomsten hebben
gesloten die niet het voorwerp uitmaken van retrocessies,
en (iii) er geen retrocessies van beheerkosten plaatsvinden.
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1 de “in aanmerking komende beleggers” zijn beleggers in de zin van artikel 5, van de Wet van 3 augustus 2012, te weten professionele cliënten bedoeld in bijlage A van het
koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) alsook de in
aanmerking komende tegenpartijen in de zin van artikel3, § 1er van het voormelde koninklijk besluit en de rechtspersonen die niet worden beschouwd als professionele
beleggers en die gevraagd hebben om ingeschreven te worden in het register van in aanmerking komende beleggers bij de FSMA. De natuurlijke personen, alsook de
rechtspersonen die geen deel uitmaken van in aanmerking komende investeerder zoals hierboven gedefinieerd, hebben geen toegang tot deze aandelenklasse, ook als de
inschrijvingen gedaan zijn in het kader van een discretionair mandaat afgesloten met een in aanmerking komende belegger.



Klasse W USD :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse W doordat (i) ze zijn uitgedrukt in
Amerikaanse dollar.

Klasse W EUR HEDGED :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse W doordat het valutarisico wordt
afgedekt ten opzichte van de euro. De beheerder dient
maatregelen te nemen om het valutarisico systematisch af
te dekken ten opzichte van de referentievaluta van het
compartiment binnen een tolerantiedrempel die wordt
gedefinieerd in de informatie met betrekking tot het
compartiment.

Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het
toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico
bijkomende kosten met zich kan meebrengen, zoals
vermeld in de informatie met betrekking tot het
compartiment.

Klasse F :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse B doordat (i) ze zijn voorbehouden
aan in aanmerking komende beleggers beleggers
handelend voor eigen rekening, (ii) er voor de aandelen
een minimumbedrag van initiële inschrijving geldt, (iii) er
een andere beheervergoeding geldt, en (iv) er een andere
jaarlijkse belasting geldt.

Klasse F LC :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse F doordat (i) ze zijn voorbehouden
aan beleggers die direct of indirect betrokken zijn bij een
of meer lopende contracten van het type 'Services
Agreement Life Cycle' bij Degroof Petercam Asset
Management, (ii) er voor deze aandelen geen
minimumbedrag van initiële inschrijving geldt, en (iii) er
een andere beheervergoeding geldt.

Klasse F USD :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse F doordat ze zijn uitgedrukt in
Amerikaanse dollar.

Klasse F EUR HEDGED :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse F doordat het valutarisico wordt
afgedekt ten opzichte van de euro. De beheerder dient
maatregelen te nemen om systematisch het valutarisico af
te dekken ten opzichte van de referentievaluta van het

compartiment binnen een tolerantiedrempel die wordt
gedefinieerd in de informatie met betrekking tot het
compartiment.

Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het
toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico
bijkomende kosten met zich kan meebrengen, zoals
vermeld in de informatie met betrekking tot het
compartiment.

Klasse F USD HEDGED :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse F USD doordat het valutarisico wordt
afgedekt ten opzichte van het Amerikaanse dollar. De
beheerder dient maatregelen te nemen om systematisch
het valutarisico af te dekken ten opzichte van de
referentievaluta van het compartiment binnen een
tolerantiedrempel die wordt gedefinieerd in de informatie
met betrekking tot het compartiment.

Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het
toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico
bijkomende kosten met zich kan meebrengen, zoals
vermeld in de informatie met betrekking tot het
compartiment.

Klasse F CHF HEDGED :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse F CHF doordat het valutarisico wordt
afgedekt ten opzichte van Zwitserse frank. De beheerder
dient maatregelen te nemen om systematisch het
valutarisico af te dekken ten opzichte van de
referentievaluta van het compartiment binnen een
tolerantiedrempel die wordt gedefinieerd in de informatie
met betrekking tot het compartiment.

Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het
toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico
bijkomende kosten met zich kan meebrengen, zoals
vermeld in de informatie met betrekking tot het
compartiment.

Klasse J :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse F doordat (i) ze zijn voorbehouden
aan beleggers die een of meer lopende mandaten voor
discretionair beheer hebben bij een of meer
vennootschappen die deel uitmaken van de groep Degroof
Petercam, en (ii) ze zijn voorbehouden aan de rekeningen
waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer gelden,
en doordat (iii) er geen minimumbedrag van initiële
inschrijving geldt en (iv) er een andere beheervergoeding
geldt.
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Klasse N :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse B doordat (i) ze zijn voorbehouden
aan beleggers die een of meer lopende mandaten voor
discretionair beheer hebben bij een of meer
vennootschappen die deel uitmaken van de groep Degroof
Petercam, (ii) ze zijn voorbehouden aan de rekeningen
waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer gelden,
(iii) ze zijn voorbehouden aan mandaten met 'all-in'
tarieven en (iv) er een andere beheerprovisie geldt.

In deze context betekent 'all in' ten minste de
beheerprovisies en de bewaarkosten die worden
ingehouden op de rekeningen waarvoor deze mandaten
voor discretionair beheer van het type 'all in' gelden.

Klasse P :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van de klasse F door de afwezigheid van (i) een
beheervergoeding (ii) een minimumbedrag van initiële
inschrijving, doordat (iii) ze zijn voorbehouden aan
beleggers die een of meer lopende mandaten voor
discretionair beheer hebben met Degroof Petercam Asset
Management, en (iv) ze zijn voorbehouden aan de
rekeningen waarvoor deze mandaten voor discretionair
beheer gelden.

Klasse P EUR HEDGED :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse P doordat het valutarisico wordt
afgedekt ten opzichte van de euro. De beheerder dient
maatregelen te nemen om systematisch het valutarisico af
te dekken ten opzichte van de referentievaluta van het
compartiment binnen een tolerantiedrempel die wordt
gedefinieerd in de informatie met betrekking tot het
compartiment.

Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het
toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico
bijkomende kosten met zich kan meebrengen, zoals
vermeld in de informatie met betrekking tot het
compartiment.

Klasse Z :

kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de
aandelen van klasse F doordat ze zijn voorbehouden (i)
aan de beleggers die inschrijven voor een minimumbedrag
van initiële inschrijving van 25.000.000 EUR, dat er (ii) een
andere beheervergoeding en (iii) een andere jaarlijkse
belasting geldt, met dien verstande dat de aandeelhouders
die in deze klasse beleggen niet om de gedeeltelijk inkoop
van hun aandelen kunnen verzoeken indien hun belegging
daardoor daalt tot onder het minimumbedrag van initiële
inschrijving.

Minimumbedrag van initiële inschrijving per
compartiment :
Klasse L : € 1.000

Klasse L USD : bedrag in USD equivalent aan € 1.000

Klasse E, F, E EUR HEDGED, F EUR HEDGED : € 25.000

Klasse F USD, F CHF HEDGED, F USD HEDGED : bedrag in
USD of CHF equivalent aan € 25.000

Klasse Z : € 25.000.000

Minimum bezit toepasselijk voor alle klassen : één aandeel

De financiële dienst(en) heeft(hebben) de nodige
schikkingen getroffen teneinde te verzekeren dat steeds
kan worden nagegaan of de personen die hebben
ingeschreven op aandelen van een aandelenklasse die op
één of meerdere punten geniet van een gunstiger regime,
dan wel dergelijke aandelen hebben verworven, aan de
gestelde criteria beantwoorden.

Raad van Bestuur van de BEVEK :

Voorzitter :

q De heer Yvon LAURET, onafhankelijk Bestuurder van de
Bevek, vennoot van Adeis (Luxembourg) NV

Leden :

q De heer Philippe DENEF, Head of Quantitative Equity
& Asymmetric Asset Management, Lid van het
Directiecomité van Degroof Petercam Asset
Management NV

q De heer Jeroen SIONCKE, Chief Risk Officer, Lid van het
Directiecomité van Degroof Petercam Asset
Management NV

q Mevrouw Caroline TUBEUF, Head of Legal & General
Secretary Degroof Petercam Asset Management NV

q De heer Tomás MURILLO, Lid van het Directiecomité
van Degroof Petercam Asset Management NV

Natuurlijke personen aan wie de effectieve
leiding is toevertrouwd :
q De heer Philippe DENEF, Head of Quantitative Equity

& Asymmetric Asset Management, Lid van het
Directiecomité van Degroof Petercam Asset
Management NV, bestuurder in verschillende ICB's.

q De heer Jeroen SIONCKE, Chief Risk Officer, Lid van het
Directiecomité van Degroof Petercam Asset
Management NV, bestuurder in verschillende ICB’s.
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Beheervennootschap :
BEVEK die een beheervennootschap voor instellingen voor
collectieve belegging heeft aangesteld : Degroof Petercam
Asset Management NV, afgekort Degroof Petercam AM of
DPAM (hierna DPAM)

Maatschappelijke zetel : Guimardstraat 18, 1040 Brussel

Oprichtingsdatum : 29 december 2006

Bestaansduur : onbeperkt

Samenstelling van de Raad van Bestuur :

q Voorzitter :
q De heer Bruno COLMANT, niet-uitvoerend bestuurder

van DPAM, CEO van Bank Degroof Petercam

q Leden :
q De heer Johny PAULY, niet-uitvoerend bestuurder,

Voorzitter van de directie Degroof Petercam Asset
Services

q De heer François WOHRER, niet-uitvoerend bestuurder,
Head of Investment Banking, Financial Markets

q De heer Gautier BATAILLE de LONGPREY, niet-
uitvoerend bestuurder, Head of Business Development
Bank Degroof Petercam

q De heer Jean-Baptiste DOUVILLE de FRANSSU, niet-
uitvoerend bestuurder van DPAM

q De heer Laurent DE MEYERE, onafhankelijk Bestuurder
(UCITS V)

q Mevrouw Véronique JEANNOT, Directeur-generaal
Banque Degroof Petercam France

q De heer Jean-Michel LOEHR, onafhankelijk Bestuurder
(UCITS V)

q De heer Hugo LASAT, Voorzitter van het Directiecomité
en CEO van DPAM

q De heer Peter DE COENSEL, Head of Fixed Income
Management, lid van het Directiecomité van DPAM

q De heer Philippe DENEF, Head of Quantitative Equity
& Asymmetric Asset Management, lid van het
Directiecomité van DPAM

q De heer Tomás MURILLO, Head of Institutional Sales
and Distribution International, lid van het
Directiecomité van DPAM

q De heer Johan VAN GEETERUYEN, Head of Conviction
Global Balanced Funds, lid van het Directiecomité van
DPAM

q De heer Yves CEELEN, Head of Institutional Portfolio
Management, lid van het Directiecomité van DPAM

q De heer Jeroen SIONCKE, Chief Risk Officer, Lid van het
Directiecomité van DPAM

Samenstelling van het Directiecomité :

q De heer Hugo LASAT, Voorzitter van het Directiecomité
q De heer Peter DE COENSEL
q De heer Philippe DENEF
q De heer Tomás MURILLO
q De heer Johan VAN GEETERUYEN
q De heer Yves CEELEN
q De heer Jeroen SIONCKE

Commissaris :

PwC Bedrijfsrevisoren BV, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens
Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Damien
WALGRAVE

Ingeschreven kapitaal : € 52.539.353,14

Gestort kapitaal : € 52.539.353,14

Andere instellingen voor collectieve belegging zij is
aangesteld :

DPAM HORIZON B NV

OMEGA PRESERVATION FUND NV

ERGO FUND, gemeenschappelijk beleggingsfonds

DPAM CAPITAL B NV

DPAM DBI-RDT NV

Delegatie van de administratie :
DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES – 12 rue Eugène
Ruppert te L-2453 Luxemburg, Groothertogdom
Luxemburg.

Financiële dienst(en) :
BANK DEGROOF PETERCAM NV, Nijverheidsstraat 44, 1040
Brussel

Distributeur(s) :
DPAM, Guimardstraat 18, 1040 Brussel.

Bewaarder van de BEVEK :
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A, Belgian
Branch, een kredietinstelling naar Luxemburgs recht, met
maatschappelijke zetel te 12 rue Eugène Ruppert L-2453
Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg handelend via
zijn Belgisch bijkantoor (met adres Guimardstraat 19, 1040
Brussel) (de « Bewaarder »), is aangesteld als Bewaarder
van de BEVEK op grond van een schriftelijke overeenkomst
(de “Bewaringsovereenkomst")..
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De Bewaarder vervult de verplichtingen en plichten die
worden voorgeschreven door de toepasselijke wet- en
regelgeving, en meer in het bijzonder de taken voorzien in
de Wet van 2012.

De Bewaarder is in het bijzonder belast met de bewaring
van de activa van de bevek in overeenstemming met de
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. De
Bewaarder kan de activa van de bevek die hij in bewaring
houdt volledig of gedeeltelijk toevertrouwen aan
onderbewaarders die hij sporadisch zal kunnen aanduiden.

Bovendien zal de Bewaarder

i) verzekeren dat de activa die hij in bewaring houdt,
overeenstemmen met de activa die worden vermeld in
de boekhouding van de bevek ;

ii) verzekeren dat het aantal rechten van deelneming in
omloop dat in zijn boekhouding wordt vermeld,
overeenstemt met het aantal rechten van deelneming
in omloop vermeld in de boekhouding van de bevek ;

iii) verzekeren dat de verkoop, de uitgifte, de terugkoop,
de terugbetaling en de schrapping van rechten van
deelneming van de bevek plaatsvinden in
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en
reglementaire bepalingen, de statuten en het
prospectus van de bevek ;

iv) verzekeren dat de berekening van de netto-
inventariswaarde van de rechten van deelneming van
de bevek plaatsvindt in overeenstemming met de
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen,
de statuten en het prospectus ;

v) verzekeren dat de beleggingslimieten die zijn
vastgelegd door de toepasselijke wettelijke en
reglementaire bepalingen, de statuten en het
prospectus van de bevek, worden nageleefd ;

vi) de instructies van de bevek of van de
beheervennootschap uitvoeren, behalve indien deze
indruisen tegen de toepasselijke wettelijke of
reglementaire bepalingen, de statuten of het
prospectus van de bevek ;

vii) verzekeren dat de vergoeding voor transacties met de
activa van de bevek binnen de gebruikelijke termijnen
aan de bevek wordt bezorgd ;

viii) verzekeren dat de regels voor vergoedingen en kosten
zoals voorzien door de toepasselijke wettelijke en
reglementaire bepalingen, de statuten en het
prospectus van de bevek, worden nageleefd ;

ix) verzekeren dat de opbrengsten van de bevek worden
aangewend in overeenstemming met de toepasselijke
wettelijke of reglementaire bepalingen, de statuten en
het prospectus van de bevek.

Tot slot ziet de Bewaarder toe op de gepaste opvolging
van de kasstromen van de bevek, en meer in het bijzonder
dat alle beleggingen die worden uitgevoerd door
deelnemers of voor hun rekening bij de inschrijving op
rechten van deelneming van de bevek, zijn ontvangen, en
dat alle liquide middelen van de bevek in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen geboekt
zijn op kasgeldrekeningen.

De Bewaarder dient op eerlijke, loyale, professionele,
onafhankelijke wijze te handelen en uitsluitend in het
belang van de bevek en de aandeelhouders van de bevek.

De Bewaarder mag voor de bevek of de
beheervennootschap die handelt voor rekening van de
bevek geen activiteiten uitoefenen waardoor er
belangenconflicten zouden ontstaan tussen de bevek, de
aandeelhouders, de beheervennootschap en de Bewaarder.
Een belang is een bron van voordeel van welke aard dan
ook en een belangenconflict is een situatie waarin de
belangen van de Bewaarder in de uitoefening van zijn
activiteiten in strijd zijn met de belangen van met name
de bevek, de aandeelhouders en/of de
beheervennootschap.

Bovenop de bewaardiensten in strikte zin kan de
Bewaarder aan de bevek, direct of indirect, een reeks
bankdiensten leveren.

De levering van aanvullende diensten en enige
vermogensbanden tussen de Bewaarder en bepaalde
actoren van de bevek kunnen leiden tot bepaalde
belangenconflicten tussen de bevek en de Bewaarder.

Situaties die tijdens de uitoefening van de activiteiten van
de Bewaarder een mogelijk belangenconflict kunnen
inhouden, zijn onder andere :

– De Bewaarder kan een financiële winst realiseren of
een financieel verlies vermijden ten koste van de
bevek.

– De Bewaarder heeft bij de uitoefening van zijn
activiteiten een ander belang dan de bevek.

– De Bewaarder wordt om financiële of andere redenen
aangespoord om de belangen van een cliënt voorrang
te verlenen op die van de bevek.

– De Bewaarder ontvangt in verband met de uitoefening
van zijn activiteiten van een andere tegenpartij dan de
bevek een ander voordeel dan de gebruikelijke
provisies.

– De Bewaarder en de beheervennootschap zijn direct of
indirect verbonden met Banque Degroof Petercam
Luxembourg S.A. en bepaalde personeelsleden van
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. zijn leden
van de raad van bestuur van de beheervennootschap.
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– De Bewaarder doet voor de uitvoering van zijn taken
een beroep op gedelegeerden en subgedelegeerden.

– De Bewaarder kan aan de bevek bovenop de
bewaardiensten een reeks bankdiensten leveren.

De Bewaarder kan dergelijke activiteiten uitvoeren indien
hij de uitoefening van zijn taken als Bewaarder zowel
functioneel als hiërarchisch heeft gescheiden van zijn
andere taken die mogelijk tot belangenconflicten kunnen
leiden, en als potentiële belangenconflicten naar behoren
worden opgespoord, beheerd, opgevolgd en meegedeeld
aan de aandeelhouders van de bevek.

Teneinde mogelijke belangenconflicten te identificeren, te
voorkomen, te beperken en terug te dringen, zijn er bij de
Bewaarder procedures en maatregelen voor
belangenconflicten ingevoerd om concreet te verzekeren
dat het belang van de Bewaarder ingeval er een
belangenconflict ontstaat, niet op onbillijke wijze wordt
bevoorrecht.

In het bijzonder geldt het volgende :

– De personeelsleden van Banque Degroof Petercam
Luxembourg S.A. die lid zijn van de raad van bestuur
van de bevek komen niet tussenbeide in het beheer
van de bevek, dat toevertrouwd blijft aan de
beheervennootschap die ofwel zelf het beheer voor
haar rekening neemt, ofwel het beheer delegeert
volgens haar eigen procedures en gedragsregels.

– Geen enkel personeelslid van Banque Degroof
Petercam Luxembourg S.A. dat taken uitvoert of
deelneemt aan taken op het gebied van bewaring,
toezicht en/of een gepaste opvolging van de
kasstromen, mag lid zijn van de raad van bestuur van
de bevek.

De geactualiseerde lijst van gedelegeerden en
subgedelegeerden waarop de Bewaarder een beroep doet,
kan worden geraadpleegd op de site www.dpamfunds.com
(tabblad ‘Reglementaire informatie’).

De Bewaarder oefent controle uit over potentiële
belangenconflicten die met zijn subgedelegeerden kunnen
ontstaan. Op dit moment heeft de Bewaarder geen
belangenconflicten met zijn subgedelegeerden vastgesteld.

Indien een dergelijk conflict toch zou plaatsvinden,
ondanks de maatregelen die zijn ingevoerd om mogelijke
belangenconflicten bij de Bewaarder te identificeren, te
voorkomen, te beperken en terug te dringen, dient de
Bewaarder te allen tijde zijn wettelijke en contractuele
verplichtingen ten aanzien van de bevek na te leven. Als
een belangenconflict een aanzienlijke ongunstige invloed
dreigt te hebben op de bevek of de aandeelhouders van
de bevek en niet kan worden opgelost, dan zal de

Bewaarder de bevek daarvan naar behoren op de hoogte
brengen, en dient de bevek gepaste maatregelen te
treffen.

De geactualiseerde informatie over de Bewaarder, zijn
taken, eventuele belangenconflicten, eventuele
gedelegeerde taken op het gebied van bewaring, evenals
de lijst van de gedelegeerden en subgedelegeerden en de
identificatie van belangenconflicten die als gevolg van een
dergelijke delegering zouden kunnen ontstaan, kunnen op
eenvoudig verzoek van de aandeelhouders worden
verkregen.

De vergoeding van de Bewaarder voor de verschillende
compartimenten van de bevek wordt beschreven in de
specifieke bijlagen van de betreffende compartimenten.

Commissaris :
PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te
1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18,
vertegenwoordigd door de heer Brieuc LEFRANCQ,
bedrijfsrevisor. De commissaris is, onder andere,
verantwoordelijk voor het toezicht op de in het jaarverslag
opgenomen boekhoudkundige gegevens van de bevek.

Financiële groep promotor van de BEVEK :
Degroof Petercam-groep

Verloningsbeleid :
Het verloningsbeleid werd opgesteld door DPAM in
toepassing van en in overeenstemming met de vereisten
van de regelgeving inzake het verloningsbeleid in
beheervennootschappen van AICB's en ICBE's. Aangezien
DPAM een dochtervennootschap is van een
kredietinstelling die beleggingsdiensten levert, houdt het
verloningsbeleid eveneens rekening met bepaalde
regelgeving die van toepassing is op haar
moedervennootschap.

Dat verloningsbeleid kan als volgt worden samengevat :

q Het Verloningsbeleid moedigt verstandig en
doeltreffend risicobeheer aan en zet niet aan tot het
nemen van risico's die het risiconiveau dat DPAM
tolereert zouden overstijgen en die niet verenigbaar
zouden zijn met de risicoprofielen en de
oprichtingsaktes van de AICB's en ICBE's beheerd door
DPAM ;

q Het verloningsbeleid stimuleert in het bijzonder een
gezond en doeltreffend risicobeheer met betrekking
tot de duurzaamheidsrisico's, terwijl de
beloningsstructuur buitensporige risico's niet
aanmoedigt ;
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q Het Verloningsbeleid stemt overeen met de
economische strategie, met de doelstellingen, de
waarden en belangen van de Beheervennootschap, de
BEVEK en beleggers en omvat maatregelen die
belangenconflicten zouden moeten vermijden ;

q Het verloningsbeleid binnen de groep Degroof
Petercam en haar filialen stimuleert een homogene
behandeling van verloningspakketten en andere
voordelen die worden toegekend aan het personeel in
functie van hun uitgeoefende taken en
verantwoordelijkheden, alsook een evenwicht tussen
vaste en variabele verloning, op basis van
prestatiedoelstellingen, dat overeenstemt met
marktpraktijken. Het verloningspakket bestaat uit een
vast loon, voornamelijk gebaseerd op kennis en
ervaring, een groepsverzekering of aanvullende
pensioenverzekering en een variabele verloning ;

q De beoordeling van de prestaties gebeurt op basis van
financiële en niet-financiële criteria, die individueel en
collectief zijn in het kader van het jaarlijkse individuele
evaluatieproces (Performance Management Cycle) dat
wordt toegepast binnen de groep door de GHR-
afdeling (human resources afdeling van de Bank
Degroof Petercam) ; het Verloningsbeleid dat wordt
toegepast binnen DPAM omvat gepaste kwalitatieve
criteria die ervoor zorgen dat de risico's en de
belangen aangegaan door de medewerkers in lijn zijn
met die van de beleggingsfondsen (ICBE's en AICB's)
die zij beheren, de beleggers in deze fondsen en de
beheervennootschap een gezond en efficiënt beheer
van de duurzaamheidsrisico’s op korte, middellange en
lange termijn. Deze kwalitatieve criteria evalueren
tevens de overeenstemming met interne procedures
en met regelgevende vereisten, de billijke behandeling
van beleggers en hun tevredenheid ;

q De beoordeling van de prestaties gebeurt aan de hand
van een meerjarenkader dat is aangepast aan de
aanbevolen beleggingshorizon voor de beleggers van
de BEVEK, om ervoor te zorgen dat het
beoordelingsproces gebaseerd is op de
langetermijnprestaties van de BEVEK en op zijn
beleggingsrisico's, en dat de werkelijke betaling van de
onderdelen van de verloning die afhankelijk zijn van de
prestaties over dezelfde periode wordt gespreid ;

q Het Verloningsbeleid zorgt voor afdoende evenwicht
tussen de vaste en variabele onderdelen van de
globale verloning ; het vaste onderdeel
vertegenwoordigt steeds een voldoende hoog gedeelte
van de globale verloning ; het beleid inzake de
variabele onderdelen van de verloning is voldoende

soepel en voorziet in de mogelijkheid om geen enkele
variabel onderdeel uit te betalen. De bepaling van de
jaarlijkse variabele verloning voor bepaalde
werknemers, behalve de controlefuncties, gebeurt aan
de hand van de vaststelling van een target bonus als
percentage van het vaste loon, en is momenteel
gebaseerd op de volgende elementen :

q Evolutie van de bruto bedrijfswinst van de Groep
Degroof Petercam ;

q Evolutie van de bruto bedrijfswinst van de
activiteit 'Institutional Asset Management' ;

q Individuele prestatie van de persoon in kwestie.

De details van het geactualiseerde Verloningsbeleid, met
inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité,
zijn beschikbaar via de site :
h t t p s : / /www. d p am f u nd s . c om / f i l e s / l i v e / s i t e s /
degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/NL/
NL%20Remuneration%20policy.pdf (tabblad 'Reglementaire
informatie').

Een gedrukt exemplaar zal kosteloos ter beschikking
worden gesteld op aanvraag aan DPAM NV, Guimardstraat
18 - 1040 Brussel of via het volgende e-mailadres :
DPAM@degroofpetercam.com.

Persoon die de kosten dragen in de situaties
zoals bedoeld in de artikelen 115, § 3, lid 3, 149,
152, 156, 157 § 1, lid 3, 165, en 179, lid 3 van
het Koninklijk Besluit van 2012 :
DPAM NV, Guimardstraat 18, 1040 Brussel.

Kapitaal :
Het maatschappelijk kapitaal is steeds gelijk aan de waarde
van het netto-actief. Het mag niet minder bedragen dan €
1.200.000,00.

Rekeningen en inventarissen :
Tenzij anders aangegeven in de informatie betreffende het
compartiment, worden de rekeningen en inventarissen
opgesteld in euro.

Regels voor de waardering van de activa :
Het vermogen van openbare instellingen voor collectieve
belegging met een veranderlijk aantal aandelen wordt
gewaardeerd overeenkomstig artikelen 11 tot en met 14
van het koninklijk besluit van 10 november 2006 op de
boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen
van bepaalde openbare instellingen voor collectieve
belegging met een veranderlijk aantal deelbewijzen.

Samengevat, zonder de voornoemde artikelen exhaustief
over te nemen, betekent dit het volgende :
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Voor vermogensbestanddelen die op een actieve markt
worden verhandeld zonder toedoen van derde financiële
instellingen wordt de slotkoers weerhouden.

Voor vermogensbestanddelen die op een actieve markt
worden verhandeld door toedoen van derde financiële
instellingen wordt de actuele biedkoers voor de activa
weerhouden en de actuele laatkoers voor de passiva.

Indien deze bied- of laatkoersen of slotkoersen niet
beschikbaar zijn of indien deze niet betrouwbaar zijn,
wordt de prijs van de meest recente transactie
weerhouden om tot de waardering van de beoogde
elementen over te gaan, op voorwaarde dat de
economische omstandigheden sinds deze transactie niet
wezenlijk zijn gewijzigd.

Indien de koersen op een georganiseerde of onderhandse
markt niet representatief zijn of deze markt niet bestaat,
wordt de reële waarde van soortgelijke
vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt
bestaat, weerhouden op voorwaarde dat deze reële
waarde aangepast wordt rekening houdend met de
verschillen tussen de elementen van gelijkaardige
vermogensbestanddelen. Indien voor een bepaald
vermogensbestanddeel geen reële waarde beschikbaar is
voor gelijkaardige vermogensbestanddelen, worden onder
bepaalde voorwaarden andere waarderingstechnieken
gebruikt voor het bepalen van de reële waarde van het
betreffende vermogensbestanddeel.

In de uitzonderlijke situatie waarbij de bied- en/of
laatkoers niet beschikbaar is voor obligaties en andere
schuldinstrumenten, doch wel een middenkoers
voorhanden is, zal deze middenkoers aan de hand van een
passende methodiek gecorrigeerd worden teneinde te
komen tot de bied- en/of laatkoers of zal deze
middenkoers weerhouden worden. Deze laatste werkwijze
zal gemotiveerd worden in het jaarverslag en/of het
halfjaarverslag.

De aandelen in instellingen voor collectieve belegging met
een veranderlijk aantal aandelen die door de instelling
voor collectieve belegging worden gehouden, worden
gewaardeerd aan hun reële waarde conform de vorige
alinea’s. In afwijking op wat voorafgaat worden de rechten
van deelneming van instellingen voor collectieve belegging
met een variabel aantal aandelen waarvoor geen
georganiseerde markt of geen onderhandse markt bestaat,
gewaardeerd op basis van hun netto inventariswaarde.

Onverminderd de verwerking van de gelopen interesten,
worden tegoeden op zicht, verplichtingen in rekening-
courant, op korte termijn te ontvangen en te betalen
bedragen, fiscale tegoeden en schulden en andere

schulden tegen nominale waarde gewaardeerd na aftrek
van de waardevermindering die toegepast werd en van de
terugbetalingen die ondertussen gebeurd zijn.

Rekening houdend met het relatief beperkte belang van de
vorderingen op termijn ten opzichte van de
inventariswaarde (andere dan deze die in de vorige alinea
worden beoogd) die niet zijn belichaamd door
verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten, worden
deze gewaardeerd tegen hun reële waarde na aftrek van
de daarop toegepaste waardeverminderingen en inmiddels
verrichte terugbetalingen, in zoverre dat het
beleggingsbeleid van de instelling voor collectieve
belegging niet hoofdzakelijk gericht is op het beleggen van
zijn middelen in deposito’s, liquide middelen of
geldmarktinstrumenten.

Balansdatum :
31 december

Regels inzake de toewijzing van de netto-
opbrengsten :
Voor distributieaandelen zal er in principe een dividend
worden uitgekeerd :

– ofwel na een besluit van de raad van bestuur in de
loop van het boekjaar, in de vorm van een
interimdividend ;

– ofwel na een besluit van de gewone algemene
vergadering

indien de resultaten die beschikbaar zijn voor uitkering dat
toelaten.

Belastingstelsel :
Het belastingstelsel dat hierna wordt beschreven, geldt
voor het bezit van aandelen van de bevek door een
belegger en voor de terugkoop ervan door de bevek, en
niet voor de gerealiseerde meerwaarden op een
secundaire markt, omdat er geen secundaire markt
bestaat.

Voor de BEVEK :

Voor de bevek geldt de alternatieve belastbare basis die is
voorbehouden aan bepaalde beleggingsvennootschappen
die in België zijn gevestigd. Daardoor is de bevek slechts in
zeer geringe mate of geen vennootschapsbelasting
verschuldigd.

Op inkomsten van Belgische oorsprong die door de bevek
worden geïnd, is er geen Belgische roerende voorheffing
verschuldigd, behalve op Belgische dividenden, waarvoor
er een niet-verrekenbare en niet-terugvorderbare roerende
voorheffing van 30% geldt.
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Op inkomsten van buitenlandse oorsprong die door de
bevek worden geïnd, is er mogelijk buitenlandse
bronbelasting verschuldigd, waarvan het tarief in het
algemeen beperkt is in overeenstemming met de
verdragen tot voorkoming van dubbele belastingheffing.

Ook is de bevek afhankelijk van de aandelenklasse een
abonnementstaks ('Taxe d’abonnement') verschuldigd :

q Aandelenklasse A, B, B USD, B LC, A EUR Hedged, B
EUR Hedged, L, B USD, M, N, V, W, W USD en W EUR
Hedged : 0,0925%

q Aandelenklasse E, F, F USD, F LC, E EUR Hedged, F
EUR Hedged, F USD Hedged, F CHF Hedged, P, P EUR
Hedged, Z, J : 0,01%

op het in België uitstaande nettoactief.

Voor beleggers die natuurlijke personen en Belgische
ingezetenen zijn :

Belasting van dividenden

Op de dividenden die de bevek uitkeert aan Belgische
beleggers die natuurlijke personen zijn, is er Belgische
roerende voorheffing verschuldigd tegen het tarief van
30%.

Belasting van de gerealiseerde meerwaarden bij de
verkoop van de aandelen door de bevek

Onverminderd het belastingstelsel dat hieronder wordt
beschreven, is op de gerealiseerde meerwaarden bij de
terugkoop van de aandelen van de bevek of bij de
volledige of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk
vermogen van de bevek geen personenbelasting
verschuldigd als de belegger handelt in het kader van het
'normale beheer van zijn privévermogen’.

Belasting tegen het tarief van 30% van het deel van de
meerwaarde 2 dat afkomstig is van interesten,
meerwaarden of minderwaarden van het rendement van
activa belegd in schuldvorderingen 3, gerealiseerd bij de
terugkoop van aandelen van de bevek of bij de volledige of
gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen
van de bevek

Het belastingstelsel verschilt afhankelijk van verschillende
factoren :

a) Verwerving van een deelbewijs tot 31/12/2017

q Het compartiment belegt minder dan 25% van zijn
activa in schuldbewijzen. De belegger wordt niet
belast op de inkomsten die in de vorm van
interesten, meerwaarden of minderwaarden
rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig zijn van
het rendement van activa belegd in
schuldvorderingen ;

q Het compartiment belegt meer dan 25% van zijn
activa in schuldvorderingen. De belegger is
roerende voorheffing van 30% verschuldigd op het
deel van de meerwaarde dat inkomsten
vertegenwoordigt die rechtstreeks of
onrechtstreeks in de vorm van rente,
meerwaarden of minderwaarden afkomstig zijn
van het rendement van activa belegd in
schuldvorderingen ;

q Het compartiment kan meer dan 25% van zijn
activa beleggen in schuldvorderingen. De belegger
is mogelijk een roerende voorheffing van30%
verschuldigd op het deel van de meerwaarde dat
inkomsten vertegenwoordigt die rechtstreeks of
onrechtstreeks in de vorm van rente,
meerwaarden of minderwaarden afkomstig zijn
van het rendement van activa belegd in
schuldvorderingen.

b) verwerving van een deelbewijs vanaf 01/01/2018

q Het compartiment belegt minder dan 10% van zijn
activa in schuldbewijzen. De belegger wordt niet
belast op de inkomsten die in de vorm van
interesten, meerwaarden of minderwaarden
rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig zijn van
het rendement van activa belegd in
schuldvorderingen ;

q Het compartiment belegt meer dan 10% van zijn
activa in schuldvorderingen. De belegger is een
roerende voorheffing van 30% verschuldigd op het
deel van de meerwaarde dat inkomsten
vertegenwoordigt die rechtstreeks of
onrechtstreeks afkomstig zijn van het rendement
van activa belegd in schuldvorderingen ;

q Het compartiment kan meer dan 10% van zijn
activa beleggen in schuldvorderingen. De belegger
is mogelijk een roerende voorheffing van 30%
verschuldigd op het deel van de meerwaarde dat
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inkomsten vertegenwoordigt die rechtstreeks of
onrechtstreeks afkomstig zijn van het rendement
van activa belegd in schuldvorderingen.

Taks op de beursverrichtingen

Er geldt een taks van 1,32% op de verkoopprijs indien de
bevek kapitalisatieaandelen terugkoopt, met een maximum
van € 4.000 per transactie.

Voor beleggers die een in België fiscaal ingezeten
vennootschap zijn :

Belasting van dividenden en gerealiseerde meerwaarden bij
de terugkoop van aandelen door de bevek - Gewoon stelsel

Er zal een roerende voorheffing van 30% worden
ingehouden op dividenden die door de bevek worden
uitgekeerd aan beleggers die vennootschappen zijn. Deze
roerende voorheffing kan echter in principe door de
vennootschap worden verrekend of teruggevorderd.

Op de dividenden en meerwaarden die worden
gerealiseerd bij de terugkoop, is er vennootschapsbelasting
verschuldigd tegen het tarief van :

– 33,99% (voor de boekjaren voor het AJ 2019) ;

– 29,58% (voor het aanslagjaar 2019 dat aansluit bij een
belastbare periode die ten vroegste ingaat op 1 januari
2018) ;

– 25% voor het aanslagjaar 2021 dat aansluit bij een
belastbare periode die ten vroegste ingaat op 1 januari
2020 ;

– Een belegging in kapitalisatieaandelen van een bevek
kan gevolgen hebben voor de berekeningsbasis van de
incrementele notionele interesten en kan ook leiden
tot het verlies van het verminderde tarief van de
vennootschapsbelasting op de eerste schijf van €
100.000.

Taks op de beursverrichtingen

Er geldt een taks van 1,32% indien de bevek
kapitalisatieaandelen terugkoopt. De taks is verschuldigd
op de verkoopprijs, en bedraagt maximaal € 4.000 per
transactie.

Voor beleggers die natuurlijke personen of
vennootschappen zijn die geen Belgische ingezetenen
zijn :

Belasting van dividenden

Op de dividenden die de bevek uitkeert aan beleggers die
niet-ingezeten natuurlijke personen zijn, is er, tenzij er in
het kader van de Verdragen tot voorkoming van dubbele

belastingheffing gunstigere bepalingen worden voorzien,
Belgische roerende voorheffing verschuldigd tegen het
tarief van 30%.

Franse fiscaliteit

Voor beleggers die natuurlijke personen en Franse
ingezetenen zijn : De volgende compartimenten komen in
aanmerking voor het Franse P.E.A. (aandelenspaarplan) :
DPAM INVEST B Equities Euroland, DPAM INVEST B
Equities Euroland Sustainable, DPAM INVEST B Equities
Europe Dividend, DPAM INVEST B Equities Europe Small
Caps Sustainable en DPAM INVEST B Equities Europe
Sustainable. Ook verbindt de bevek zich ertoe om ten
minste 75% van de activa van de bovenvermelde
compartimenten te beleggen in effecten of rechten die in
aanmerking komen voor het Franse PEA.

Vanaf 30 september 2021 wordt niet langer gegarandeerd
dat de volgende compartimenten in aanmerking komen
voor het PEA : DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps
Sustainable, DPAM INVEST B Equities Europe Dividend en
DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable.

Duitse fiscaliteit

De volgende compartimenten zullen permanent minstens
50% van hun activa beleggen in aandelen, zoals
omschreven in hoofdstuk 2 paragraaf 8 van de Duitse wet
rond de beleggingsbelasting (2018) en kwalificeren dus
gegarandeerd voor de gedeeltelijke vrijstelling van
aandelenfondsen voor Duitse beleggers die ingezetenen
zijn :

q DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps
Sustainable

q DPAM INVEST B Equities Euroland
q DPAM INVEST B Equities World Sustainable
q DPAM INVEST B Equities Europe Dividend
q DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable
q DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable
q DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends
q DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable
q DPAM INVEST B Equities Euroland Sustainable

De volgende compartimenten zullen permanent minstens
25% van hun activa beleggen in aandelen, zoals
omschreven in hoofdstuk 2 paragraaf 8 van de Duitse wet
rond de beleggingsbelasting (2018) en kwalificeren dus
gegarandeerd voor de gedeeltelijke vrijstelling van de
belasting op gemengde aandelenfondsen voor Duitse
beleggers die ingezetenen zijn :

q DPAM INVEST B Real Estate Europe Sustainable
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q DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend
Sustainable

Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die
door particuliere beleggers of niet-ingezeten
vennootschappen worden ontvangen, is afhankelijk van de
toepasselijke belastingwetgeving afhankelijk van de
persoonlijke situatie van elke belegger en/of de plaats
waar het kapitaal is belegd of de zetel is gevestigd. In
geval van twijfel over het toepasselijke belastingstelsel
dient de belegger zelf informatie in te winnen bij
professionelen of, in voorkomend geval, bij lokale
organisaties.

Programma van effectenleningen :
De volgende gegevens worden meegedeeld aan beleggers,
met name in het kader van het Reglement (EU) 2015/2365
betreffende de transparantie van
effectenfinancieringstransacties en van hergebruik.

1) Een programma van effectenleningen is op punt
gesteld om de inkomsten van de compartimenten van
de BEVEK te verhogen.

In een overeenkomst tussen J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A., een société anonyme naar
Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 6,
Route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Groothertogdom Luxemburg en de BEVEK werd J.P.
Morgan Bank Luxembourg aangesteld als agent van
alle compartimenten van de BEVEK aangesteld. Hij
richt zich tot een of meerdere ontleners aan wie de
eigendom van de effecten wordt overgedragen.

Het geheel van de effecten van de compartimenten is
vatbaar voor een effectenlening, waarbij er wordt
uitgegaan dat de leningen geen afbreuk doen aan het
beheer van de portefeuille door de beheerder. Met dit
doel is er voorzien dat effecten die de beheerders van
plan zijn te verkopen, niet worden uitgeleend en dat
geleende effecten kunnen worden teruggevraagd
wanneer de beheerder van het fonds ze wenst te
verkopen.

De verplichtingen van de ontlener die uit de
effectenleningen voortvloeien worden door financiële
garanties onder de vorm van zekerheden in de vorm
van liquiditeiten of door de reglementering toegelaten
obligaties gewaarborgd. De marktwaarde van de
zekerheid ten opzichte van de marktwaarde van de
uitgeleende activa van het compartiment moet steeds
groter zijn.

Rekening houdend met de opgezette zekerheden, is
het risico dat dit effectenleningsprogramma
teweegbrengt redelijk beperkt.

2) De uitleenbare activa zijn beperkt tot aandelen. De
Compartimenten waarin effecten worden uitgeleend,
worden vermeld in de periodieke verslagen van de
BEVEK.

3) Het maximale gedeelte activa onder beheer dat kan
worden uitgeleend, is beperkt tot 20%..

4) Het verwachte gedeelte van de activa onder beheer
dat kan worden uitgeleend is moeilijk te bepalen.
Beleggers kunnen zich baseren op de cijfers van het
voorgaande jaar die vermeld worden in het meest
recente (jaarlijkse) periodiek verslag van de BEVEK.
Het gedeelte van de activa onder beheer van een
compartiment van de BEVEK mag nooit hoger liggen
dan 20%.

5) Criteria die de keuze voor de tegenpartijen bepalen :
de tegenpartijen voor effectenuitlening worden eerst
gekozen door de Lending Agent. Na deze eerste
beoordeling kiest de Beheervennootschap de
tegenpartijen die in aanmerking komen. De
tegenpartijen worden gekozen in functie van een
interne ratingmethodologie die rekening houdt met
externe ratings en CDS (Credit Default Swap) spreads.
De tegenpartij moet minimaal een A- rating hebben
(of gelijkwaardig). De tegenpartij moet gevestigd zijn in
een jurisdictie waar de geldende wet het mechanisme
toelaat waarmee het tegenpartijrisico kan worden
verminderd (doorgaans 'set-off', 'close-out netting' en
'outrights transfer', die aanwezig zijn in CSA
contracten). De voorkeur gaat uit naar tegenpartijen
gevestigd in Europa of Noord-Amerika, maar
uitzonderingen zijn mogelijk.

6) Aanvaardbare zekerheden : enkel goedgekeurde
zekerheden zijn aanvaardbaar, met name :

– EUR Staatswaarborgen : Duitsland, Oostenrijk,
België, Finland, Frankrijk, Luxemburg en
Nederland,

– Britse Gilts,

– Amerikaanse Treasuries,

– OESO Staatswaarborgen : Australië, Canada,
Denemarken, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Zweden
en Zwitserland,

– minimale rating van AA.

Enkel de instrumenten omschreven in art. 12 b van
het Koninklijk Besluit van 07/03/2006 met betrekking
tot effectenuitleningen door bepaalde instellingen voor
collectieve belegging worden aanvaard als zekerheid.
Er bestaat een diversificatie op het vlak van
emittenten, maar het concentratierisico kan
voortvloeien uit een concentratie in obligaties van een
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Europese overheid. Een positieve correlatie tussen de
activa en zekerheden geniet de voorkeur, maar
omwille van beperkingen inzake zekerheden die in
aanmerking komen, bepaald in art. 12 van het
koninklijk besluit hierboven, kunnen negatieve
correlaties niet volledig uitgesloten worden.

7) Beoordeling van de zekerheid :

De zekerheid wordt dagelijks beoordeeld, tegen
marktprijs. De gebruikte prijsbronnen zijn IDC
(voornaamste bron), Loanet, Bloomberg en Reuters.
Indien bijkomende zekerheden vereist zijn, zullen zij
het voorwerp uitmaken van een regelingsaanvraag
dezelfde dag. Het niveau van de zekerheid wordt
dagelijks gecontroleerd.

8) Risicobeheer :

De risico's die samenhangen met het uitlenen van
effecten worden opgevolgd door de
Beheervennootschap en de Lending Agent.

De voornaamste risico's zijn de volgende :

– Tegenpartijrisico : de mogelijkheid dat een
ontlener in gebreke blijft en/of niet in staat blijkt
om de ontleende effecten terug te geven. Het
tegenpartijrisico wordt ingeperkt door de
excedentverzekering (met dagelijkse beoordeling)
en de schadeloosstelling van de ingebrekeblijving
van de tegenpartij door de Lending Agent.

– Zekerheidsrisico : het risico dat de waarde van de
zekerheid op een bepaald moment lager zou zijn
dan de waarde van de ontleende effecten. De
zekerheid wordt niet herbelegd.

– Operationeel risico : risico's verbonden aan alle
operationele processen op het vlak van
effectenleningen. Dit kan, zonder exhaustief te
zijn, fouten betreffen in de transactievoorwaarden
tussen de Lending Agent en de ontlener, fouten en
gebreken van de transactiestromen, defecten van
informatieplatformen, enz.

9) Indicaties van de manier waarop de activa die het
voorwerp uitmaken van effectenfinancierings-
transacties en de ontvangen zekerheden worden
bewaard :

De Lending Agent kan de zekerheden bewaren door
toedoen van zijn netwerk van subbewaarders, of
rechtstreeks bij een centrale effectenbewaarder. De
zekerheden worden afgescheiden van de overige activa
van de agent. De zekerheden kunnen afwisselend
worden aangehouden door een derde beheerder van
waarborgen onder contract bij de agent en de
ontlener.

De activa die het voorwerp uitmaken van de
effectenfinancieringstransactie worden bewaard door
de bewaarder van de BEVEK op een afzonderlijke
leenrekening.

10) Beleid inzake de verdeling van inkomsten gegenereerd
door het effectenuitleenprogramma

Lending Agent (J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.) : in
verband met elke lening die hierboven wordt
omschreven, zal de uitlener (de BEVEK) aan de
Lending Agent 10% storten van de inkomsten (na
aftrek van ristorno's gestort door de Lending Agent
aan een Ontlener) die worden gegenereerd door de
toegelaten Beleggingen in verband met de
gewaarborgde leningen in de vorm van contanten en
effectenleningskosten betaald of te betalen door de
Ontlener op niet-gewaarborgde leningen in de vorm
van contanten.

De uitlener (bevek) zal 90% van de inkomsten
ontvangen. Van die 90% van de inkomsten komt 65%
toe aan de compartimenten van de bevek, en is 25%
verschuldigd aan Banque Degroof Petercam
Luxembourg als forfaitaire vergoeding voor de
operationele administratie van het programma van
effectenleningen.

De Lending Agent is geen gelieerde partij van de
Beheervennootschap.

Beleid inzake onderpand voor futurescontracten
en valutatermijncontracten :
Als de bevek eventuele futurescontracten en
valutatermijncontracten aangaat, dan dient elk betrokken
compartiment een voldoende groot bedrag aan waarborg
te ontvangen (ook 'onderpand' genoemd).

Aanvaarde vormen van onderpand :

Voor futurescontracten en valutatermijncontracten mag
onderpand uitsluitend bestaan uit contanten.

Dat onderpand in contanten mag echter, en alleen voor
futures, alleen zijn uitgedrukt in euro.

Vereist niveau van het onderpand :

Het niveau van het onderpand kan variëren al naargelang
het een futurestransactie of een valutatermijncontract
betreft.

Voor futures geldt er geen minimumbedrag aan
onderpand. Verliezen en winsten tussen de bevek en de
tegenpartij worden dagelijks beheerd om het
tegenpartijrisico voor de bevek te beperken.
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Voor valutatermijncontracten bedraagt het
minimumbedrag aan onderpand dat door de tegenpartij
moet worden verstrekt, ten minste € 500.000. Het
onderpand dat door de bevek moet worden voorzien, is
afhankelijk van de netto-inventariswaarde die op de laatste
dag van elk kwartaal wordt bepaald :

– als de netto-inventariswaarde gelijk is aan of hoger is
dan € 5.000.000, dan moet de bevek een onderpand
voorzien van € 500.000 ;

– als de netto-inventariswaarde lager is dan € 5.000.000,
dan moet de bevek een onderpand voorzien van €
250.000.

Kortingbeleid :

Voor valutatermijncontracten past de bevek een korting
toe van 8% voor onderpand in andere valuta's dan de
EUR, de USD of het GBP.

Voor futures wordt er geen korting toegepast.

Herbeleggingsbeleid :

Noch de tegenpartij, noch de bevek zal het ontvangen
onderpand herbeleggen.

Informatiebronnen :
q Inlichtingen betreffende de genomen maatregelen om

betalingen aan aandeelhouders, de inkoop of
terugbetaling van aandelen en de verspreiding van
informatie betreffende de bevek kunnen worden
bekomen bij DPAM NV of bij Degroof Petercam Asset
Management NV, Guimardstraat 18, 1040 Brussel.

q Op verzoek kunnen het prospectus, de documenten
met essentiële beleggersinformatie, de statuten, de
jaar- en halfjaarverslagen, alsook de volledige
informatie over de compartimenten zonder kosten,
zowel voor als na inschrijving van aandelen, worden
bekomen bij Bank Degroof Petercam NV of bij DPAM
NV, Guimardstraat 18, 1040 Brussel. Deze documenten
en deze informatie kunnen eveneens worden
geraadpleegd op de website www.dpamfunds.com.

q De omloopsnelheid vergelijkt het volume uitgedrukt in
kapitaal van de transacties op de portefeuille met het
gemiddelde van het nettoactief, rekening houdend met
de som van de inschrijvingen en terugbetalingen. De
omloopsnelheid wordt berekend in overeenstemming
met de formule die werd gepubliceerd in het
Koninklijk Besluit van 2012 en kan worden beschouwd
als een bijkomende indicator van het belang van de
transactiekosten.

q De omloopsnelheid van de portefeuille wordt vermeld
in het laatste jaarverslag. Voor eerdere periodes kan
deze worden opgevraagd bij Bank Degroof Petercam
NV of bij DPAM NV, Guimardstraat 18, 1040 Brussel.

q De lopende kosten worden berekend in
overeenstemming met de bepalingen van de
verordening (EU) nr. 583/2010 van de Commissie van
1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van
het Europees Parlement en de Raad wat betreft de
documenten met essentiële beleggersinformatie en de
voorwaarden waaraan moet worden voldaan als de
documenten met essentiële beleggersinformatie of het
prospectus op een andere duurzame drager dan papier
of via een website wordt verstrekt (hierna de
Verordening 583/2010 genoemd) en wordt
opgenomen in de documenten met essentiële
beleggersinformatie.

q De lopende kosten omvatten de beheerkosten, met
uitzondering van de transactie- en leveringskosten
eigen aan de beleggingen, van de financiële lasten en
eventuele prestatievergoedingen (performance fees).
De lopende kosten worden uitgedrukt in één cijfer,
uitgedrukt als percentage van het netto actief. Dit
cijfer is gebaseerd op de kosten van het vorige
boekjaar uitgezonderd bij een wijziging van de kosten
in de loop van het boekjaar.

q De historische prestaties zijn beschikbaar in het laatste
jaarverslag. De belegger dient er zich bewust van te
zijn dat dit cijfers uit het verleden betreft, die niet
noodzakelijk een indicator voor toekomstige
prestaties zijn.

Jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders :
De derde woensdag van de maand maart om 11.00 uur op
de maatschappelijke zetel of andere plaats vermeld in de
oproeping.

Bevoegde autoriteit :
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, in het kort
FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Het prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door
de FSMA, overeenkomstig artikel 60, § 1 van de Wet 2012
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van
beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen
beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van
het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze
verwezenlijkt. De officiële tekst van de statuten is
neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.
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Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende
inlichtingen kunnen worden ingewonnen :
Bank Degroof Petercam NV of DPAMt NV, Guimardstraat
18, 1040 Brussel (+32 2 287 93 36), van 8 u 30 tot 17 u
alle werkdagen van de financiële dienst en op het
volgende e-mailadres : DPAM@degroofpetercam.com.

Persoon verantwoordelijk voor de inhoud van
het prospectus en van de essentiële
beleggersinformatie :
DPAM NV, Guimardstraat 18, 1040 Brussel. Zij verklaart
dat, voor zover zijn gekend, de gegevens in het prospectus
en de documenten met essentiële beleggersinformatie in
overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen
gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de
strekking ervan zou wijzigen.

Juridische gevolgen van de inschrijving op
aandelen van de BEVEK – Rechterlijke
bevoegdheid – Toepasselijk recht :
a) Door in te schrijven op aandelen van de bevek, wordt

de belegger aandeelhouder van de bevek en van het
betreffende compartiment.

b) De aandeelhoudersrelatie tussen de belegger en de
bevek is onderworpen aan het Belgisch recht en in het
bijzonder aan de Wet van 2012, evenals, behoudens
andersluidende bepalingen in de genoemde wet, het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In het
algemeen zijn de Belgische rechtbanken bevoegd om
eventuele geschillen te behandelen die kunnen
ontstaan tussen een aandeelhouder en de bevek.

Verordening (EG) 593/2008 van het Europees Parlement
en de Raad inzake het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) en Verordening
(EG) 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad
inzake het recht dat van toepassing is op niet-contractuele
verbintenissen (Rome II) (de 'Rome-verordeningen')
hebben in België kracht van wet. Daarom is de keuze van
het recht dat van toepassing is op een contract
onderworpen aan de bepalingen van de Rome-
verordeningen. Verordening (EG) 44/2001 van de Raad
inzake de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken heeft in België kracht van wet. Krachtens
deze bepalingen zal een oordeel verkregen in een
rechtbank in een ander rechtsgebied van de Europese
Unie in het algemeen worden erkend en in België ten
uitvoer worden gelegd zonder dat de inhoud ervan wordt
herzien, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

Stemrecht van de aandeelhouders :
Elk aandeel geeft recht op één stem binnen zijn
compartiment, met dien verstande dat de stem van het
kapitalisatie-aandeel wordt afgewogen volgens de pariteit,
eigen aan dit compartiment. Voor een stemming over
beslissingen die alle compartimenten van de vennootschap
aanbelangen, wordt de stem voor elk van de aandelen
afgewogen aan de hand van de fractie van het
maatschappelijk kapitaal dat het vertegenwoordigt en
volgens de laatste waarde van het netto-actief van de
vennootschap vastgesteld vóór de vergadering. Het totaal
der stemmen per aandeelhouder wordt weerhouden
zonder fractie van stemmen.

Behoudens in de gevallen waarin de wet bepaalde
meerderheden en quorums vereist binnen de door haar
bepaalde limieten, worden de beslissingen genomen bij
eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
welke ook het aantal aandelen zijn, vertegenwoordigd op
de vergadering.

Vereffening van een compartiment :
De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van
bestuur, beslissen tot vereffening van een compartiment.

In dergelijke gevallen, evenals in geval van ontbinding van
de vennootschap, geschiedt de vereffening door de zorgen
van de raad van bestuur, optredend als vereffeningcomité,
tenzij de bevoegde algemene vergadering uitdrukkelijk één
of meer vereffenaars met dit doel zou hebben aangeduid
en hun vergoedingen bepaald heeft.

De toewijzing van de opbrengst van de vereffening aan de
aandeelhouders van het vereffend compartiment, wordt
gedaan bij wijze van een terugbetaling van aandelen,
identiek en gelijktijdig voor alle aandelen van een zelfde
categorie en van een zelfde compartiment. De aanvragen
tot inschrijving op, en tot terugbetaling van de aandelen
van een compartiment waarvan de vereffening overwogen
wordt, worden geschorst vanaf de bekendmaking van het
bericht tot bijeenroeping tot de algemene vergadering
welke deze beslissing moet goedkeuren. DPAM NV,
Guimardstraat 18, 1040 Brussel draagt in de
vereffeningkosten bij voor het geval gedurende de laatste
twaalf maanden voorafgaand aan het bericht van voorstel
tot ontbinding inkopen voor meer dan 30% van het netto
actief op het moment van de ontbinding hebben
plaatsgevonden.

DPAM NV behoudt zich het recht voor deze bijdrage terug
te vorderen van personen die in zijn geheel voor meer dan
5% van het totaal van bestaande aandelen gedurende
deze periode inkopen van aandelen hebben gevraagd.
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Schorsing van de terugbetaling van aandelen :
Zoals voorzien in artikel 195 van het Koninklijk Besluit van
2012, worden de aanvragen tot uitgifte of inkoop van de
rechten van deelneming geschorst, op aanvraag van de
raad van bestuur van de BEVEK en voor de periode die hij
bepaalt, wanneer, rekening houdende met de
omstandigheden, hun uitvoering ten onrechte de wettelijke
belangen van het geheel van aandeelhouders schaadt.
Andere uitzonderlijke toestanden, zoals beschreven in 196
van het Koninklijk Besluit van 2012 kunnen eveneens
leiden tot de schorsing van de uitvoering van de
aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van
deelneming.

Bestaan van ‘fee-sharing agreements’ :
Dit type overeenkomsten tussen de BEVEK of desgevallend,
de distributeur en de beheerder van de
beleggingsportefeuille enerzijds en andere distributeurs
vermeld in het prospectus, en derde partijen, onder
andere aandeelhouders van de instelling voor collectieve
belegging, kunnen bestaan, maar zijn in geen geval
exclusief. Deze overeenkomsten vormen geen belemmering
voor de beheerder om zijn functies vrij uit te voeren in het
belang van de aandeelhouders van de BEVEK. De verdeling
van de beheersvergoeding gebeurt aan marktvoorwaarden.

Specifieke liquidity management tools
De raad van bestuur kan gebruikmaken van de volgende
verschillende technieken :

q SWING PRICING

Lijst van de compartimenten die gebruik kunnen
maken van 'swing pricing' :
DPAM INVEST B Bonds EUR Short Term 1 Y

DPAM INVEST B Bonds Eur

DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps Sustainable

DPAM INVEST B Equities Euroland

DPAM INVEST B Real Estate Europe Sustainable

DPAM INVEST B Equities World Sustainable

DPAM INVEST B Equities Europe Dividend

DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable

DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable

DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends

DPAM INVEST B Bonds Eur IG

DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend Sustainable

DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable

DPAM INVEST B Equities Euroland Sustainable

Beschrijving van de doelstelling, de werking en de
regels van 'swing pricing' :
De doelstelling bestaat erin de verwatering van de
prestaties als gevolg van netto-in- of uittredingen te
beperken. De prestatie van de bevek kan worden
aangetast door frequente transacties vanwege aanzienlijke
in- of uittredingen, en mogelijk wordt de bevek door de
kapitaalbewegingen geconfronteerd met (in)directe
transactiekosten. Swing pricing biedt de mogelijkheid om
bestaande beleggers in de bevek niet te laten instaan voor
de transactiekosten of de kosten van de illiquiditeit van de
onderliggende financiële markten die door in- of
uittredende beleggers worden veroorzaakt.

Dankzij swing pricing staan de bestaande beleggers in
principe niet langer indirect in voor de transactiekosten,
die nu direct worden opgenomen in de berekening van de
netto-inventariswaarde (NIW) en worden betaald door de
in- en uittredende beleggers.

Swing pricing beschermt beleggers op lange termijn, want
een belegger ondervindt de invloed van swing pricing pas
op de dag van de inschrijving / inkoop.

Regels en werking :
De gehanteerde swing-pricingmethode is gebaseerd op de
volgende principes :

– Het betreft een gedeeltelijke swing, wat inhoudt dat er
een bepaalde drempel moet worden overschreden
alvorens de NIW wordt aangepast.

– Het betreft een symmetrische swing die zowel wordt
geactiveerd voor inschrijvingen als voor inkopen.

– Het gebruik van swing pricing is systematisch zonder
dat een of meerdere categorieën van beleggers
worden bevoorrecht.

De drempel van de swing (of 'swing threshold') is de
waarde die als trigger is vastgesteld voor netto-
inschrijvingen en -inkopen. Die drempelwaarde wordt
uitgedrukt als een percentage van de totale nettoactiva
van het betreffende compartiment.

De swing threshold wordt altijd toegepast.

Swingfactor : de richting van de swing wordt bepaald door
de nettokapitaalstromen die van toepassing zijn op een
NIW.

Bij netto-instromen van kapitaal wordt de swingfactor voor
inschrijvingen op aandelen van het compartiment bij de
NIW opgeteld. Bij netto-uitstromen wordt de swingfactor
voor inkopen van aandelen van het betreffende
compartiment van de NIW afgetrokken. In beide gevallen
geldt voor alle op een bepaalde datum in- en uittredende
beleggers een en dezelfde NIW.
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Maximale swingfactor : vastgelegd op maximaal 5% van de
niet-aangepaste NIW.

De drempel en de swingfactor worden op de website
www.dpamfunds.com gepubliceerd in de rubriek 'Kosten'.

q ANTI-DILUTION LEVY

Lijst van de compartimenten die gebruik kunnen
maken van de 'anti-dilution levy' :
DPAM INVEST B Bonds EUR Short Term 1 Y

DPAM INVEST B Bonds Eur

DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps Sustainable

DPAM INVEST B Equities Euroland

DPAM INVEST B Real Estate Europe Sustainable

DPAM INVEST B Equities World Sustainable

DPAM INVEST B Equities Europe Dividend

DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable

DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable

DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends

DPAM INVEST B Bonds Eur IG

DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend Sustainable

DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable

DPAM INVEST B Equities Euroland Sustainable

Beschrijving van de doelstelling, de werking en de
regels van 'anti-dilution levy' :
De doelstelling van dit mechanisme bestaat erin de
negatieve impact op de NIW van een compartiment van
de bevek toe te wijzen aan de beleggers die deze impact
hebben veroorzaakt.

Regels en werking :
Als de inkopen / inschrijvingen een bepaalde drempel
overschrijden, kan de bevek beslissen om extra kosten in
rekening te brengen aan in- of uittredende beleggers, ten
gunste van de bevek. In geval van aanzienlijke netto-
uittredingen kunnen er hogere uitstapkosten worden
gefactureerd, en in geval van aanzienlijke netto-intredingen
kunnen er hogere instapkosten worden gefactureerd.

De anti-dilution levy wordt pas toegepast na een
uitdrukkelijke beslissing van de raad van bestuur van de
bevek. Dit mechanisme wordt niet automatisch toegepast.
De raad van bestuur beslist zowel over het niveau van de
drempel en de extra kosten als over het al dan niet
toepassen van het mechanisme als de drempel wordt
overschreden.

Het is belangrijk om erop te wijzen dat de twee
mechanismen, 'swing pricing' en de 'anti-dilution levy', niet
op dezelfde NIW kunnen worden toegepast.

q REDEMPTION GATES

Dankzij dit mechanisme kan de bevek de uitvoering van
inkoop- en/of terugbetalingsaanvragen voor rechten van
deelneming gedeeltelijk opschorten ('redemption gates')
wanneer de negatieve schommeling van het saldo van de
passiva van de vennootschap of het compartiment voor
een gegeven dag, voor de betreffende dag meer bedraagt
dan een percentage dat (of drempel die) door de raad van
bestuur wordt bepaald. De drempel waarboven dit
mechanisme kan worden toegepast, is voor alle
compartimenten vastgelegd op 5%.

De berekening van de NIW zelf wordt niet opgeschort
aangezien de orders gedeeltelijk worden uitgevoerd.

Deze gedeeltelijke opschorting geldt alleen voor het deel
van de uitstapaanvragen dat de drempel overschrijdt. Ze
moet proportioneel worden toegepast op alle individuele
uitstapaanvragen die op de betreffende sluitingsdatum
worden ingediend.

Het niet-uitgevoerde deel van de uitstapaanvragen als
gevolg van deze gedeeltelijke opschorting zal automatisch
worden uitgesteld tot de volgende sluitingsdatum, tenzij
de aandeelhouder zijn aanvraag intrekt of dit mechanisme
opnieuw wordt toegepast.

De gedeeltelijke opschorting is altijd voorlopig.

Een dergelijke opschorting vindt plaats in
overeenstemming met de voorschriften van artikel 198/1
van het Koninklijk Besluit van 2012.

Indien de uitvoering van de inkoop- en/of
terugbetalingsaanvragen gedeeltelijk wordt opgeschort, zal
er een bericht aan de aandeelhouders worden
gepubliceerd op de website www.dpamfunds.com in de
rubriek 'Nieuws/News'.

Toepassing van FATCA in België :
De bepalingen met betrekking tot de naleving van de
belastingwetgeving voor buitenlandse rekeningen ('foreign
account tax compliance') van de Amerikaanse wet van
2010 betreffende aanwervingsprikkels om de
werkgelegenheid te herstellen ('Hiring Incentives to
Restore Employment Act') alsook de daarmee
samenhangende regelgeving en richtlijnen, beter bekend
als 'FATCA', hebben een nieuw systeem ingevoerd voor
het vrijgeven van informatie en de bronheffing toepasbaar
op (i) bepaalde betalingen die afkomstig zijn uit de
Verenigde Staten, (ii) de bruto-opbrengst van de verkoop
van activa die rente of dividenden van Amerikaanse bron
kunnen opleveren en (iii) bepaalde betalingen uitgevoerd
door en bepaalde financiële rekeningen die worden
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gehouden bij entiteiten die worden beschouwd als
buitenlandse financiële instellingen ten behoeve van
FATCA (elk van deze entiteiten is een 'BFI').

FATCA werd ingevoerd om een einde te maken aan de
niet-naleving van de fiscale wetgeving van de Verenigde
Staten door Amerikaanse belastingbetalers die beleggen
via buitenlandse financiële rekeningen. Om van BFI's
informatie te kunnen ontvangen over de financiële
rekeningen waarvan de effectieve begunstigden
Amerikaanse belastingplichtigen zijn, past FATCA een
bronheffing van 30% toe op bepaalde betalingen van
Amerikaanse bron ten gunste van BFI's die niet bereid zijn
te voldoen aan bepaalde verplichtingen inzake
informatieverstrekking en bronheffingen met betrekking
tot hun rekeninghouders.

Veel landen hebben intergouvernementele
overeenkomsten afgesloten voor de omzetting van FATCA
om de lasten die voortvloeien uit de naleving van deze
verplichtingen en om de bronheffing voor de financiële
instellingen die in deze landen zijn gevestigd, te
verminderen. Op 23 april 2014 hebben de Verenigde
Staten en België een dergelijke intergouvernementele
overeenkomst (de 'IGO') gesloten.

Krachtens de IGO moet een in België gevestigde entiteit
die onder de overeenkomst valt, aan de Belgische fiscus
bepaalde gegevens ter beschikking stellen over haar
aandeelhouders en de betalingen die ze verricht. De IGO
voorziet in het automatisch versturen en uitwisselen van
informatie over de 'Financiële rekeningen' ('Financial
Accounts') die worden gehouden bij 'Belgische Financiële
Instellingen' door (i) bepaalde Amerikaanse personen, (ii)
bepaalde niet-Amerikaanse entiteiten waarvan de
effectieve begunstigden Amerikaans zijn, (iii) BFI's die zich
niet houden aan FATCA of (iv) personen die weigeren om
de documenten of informatie over hun FATCA-status in te
dienen.

De IGO die tussen België en de Verenigde Staten van
kracht is, is omgezet naar het Belgische fiscaal recht door
de wet van 16 december 2015. Bovendien zijn er op de
website van de FOD Financiën Guidance Notes over deze
reglementering gepubliceerd.

De bevek heeft het statuut van een conforme BFI
('deemed compliant FFI'), aangezien ze in de zin van de
IGO voldoet aan de voorwaarden van een gesponsorde
beleggingsentiteit ('Sponsored Investment Entity'). De
bevek heeft bovendien Bank Degroof Petercam nv
aangeduid als sponsorende entiteit ('Sponsoring Entity').
Als sponsorende entiteit kan Bank Degroof Petercam nv (I)
optreden voor rekening van de bevek om in voorkomend
geval de registratieverplichtingen van de bevek bij de IRS

te vervullen ; (II) voor rekening van de bevek de
verplichtingen vervullen die voortvloeien uit de FATCA-
reglementering, zoals de verplichtingen inzake due
diligence, reporting en in voorkomend geval inhouding van
belasting.

Op voorwaarde dat de bevek voldoet aan de voorwaarden
van de IGO (in het bijzonder de voorwaarden met
betrekking tot haar FATCA-statuut) en de Wet van 16
december 2015 die de verplichtingen omzet naar Belgisch
recht, is er op betalingen die zij ontvangt geen bronheffing
in het kader van FATCA verschuldigd.

Om te voldoen aan haar verplichtingen in het kader van
de FATCA kan de bevek bepaalde gegevens, documenten
en verklaringen opvragen en verkrijgen van zijn
aandeelhouders en (in voorkomend geval) van de
uiteindelijke begunstigden van zijn aandeelhouders,
waaronder alle informatie over hun fiscaal statuut,
identiteit of woonplaats. Het niet-verstrekken van de
vereiste informatie kan leiden tot (i) aansprakelijkheid van
de aandeelhouder die de vereiste informatie niet verstrekt
(de 'Onwillige Aandeelhouder') of eventueel voor wat de
bevek betreft voor alle Amerikaanse aan de bron geheven
belastingen die eruit voortvloeien, (ii) een toename van de
rapportageverplichtingen van de bevek of (iii) een
verplichte terugkoop of overdracht van de aandelen van
de Onwillige Aandeelhouder.

De aandeelhouders worden geacht, via hun inschrijving of
aandelenbezit, te hebben ingestemd met de automatische
overdracht (door de bevek of enige andere persoon) van
deze informatie aan de belastingautoriteiten. De
aandeelhouders die de vereiste informatie niet overleggen
of anderszins verhinderen dat de bevek haar
openbaarmakingsverplichtingen in het kader van FATCA
vervult, kunnen te maken krijgen met een gedwongen
terugkoop of overdracht van aandelen, tegen een
bronheffing van 30% op bepaalde betalingen en/of andere
boetes.

In verband met het voorgaande, maar zonder enige
beperking voor wat betreft de informatie, de documenten
en de certificaten die de bevek van een aandeelhouder
eist, moet elke aandeelhouder aan de bevek het volgende
verstrekken : (i) indien deze aandeelhouder een
'Amerikaans persoon' ('United States Person') is (in de zin
van de Amerikaanse Revenue Code van 1986, zoals
gewijzigd (de 'Code'), een volledig en nauwkeurig ingevuld
IRS-formulier W-9 of elk later formulier ('W-9') of (ii)
indien deze aandeelhouder geen 'Amerikaans persoon'
('United States Person') is, een volledig en nauwkeurig
ingevuld IRS-formulier W-8 (met inbegrip van het formulier
W-8BEN, formulier W-8BEN-E, formulier W-8ECI, formulier
W-8EXP of formulier W-8IMY, of elk later formulier, in
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voorkomend geval, met inbegrip van informatie over het
statuut van de aandeelhouder op grond van hoofdstuk 4
van de Code) ('W-8'), en verbindt hij zich ertoe om de
bevek onverwijld te voorzien van een up-to-date formulier
W-9 en een formulier W-8, al naargelang het geval, indien
een eerdere versie van het formulier in onbruik is geraakt
of indien de bevek hierom verzoekt.

Bovendien stemt elke aandeelhouder ermee in om de
bevek onmiddellijk op de hoogte te brengen van
eventuele wijzigingen in de informatie die door de
aandeelhouder aan de bevek is verstrekt, en de bevek elk
formulier of bijkomende informatie te bezorgen waarom
de bevek redelijkerwijs kan vragen.

Hoewel de bevek zal trachten haar statuut van conforme
BFI ('deemed compliant FFI') te behouden en te voldoen
aan elke verplichting waaraan ze gebonden is om de
toepassing van de FATCA-bronheffing te vermijden, kan
niet worden gegarandeerd dat de bevek in staat zal zijn
om aan deze verplichtingen te voldoen, en dat ze derhalve
door de Verenigde Staten niet zal worden beschouwd als
een niet-conforme BFI ('non-compliant IFE') die
onderworpen is aan de FATCA-bronheffing op betalingen
die de bevek ontvangt. De toepassing van de FATCA-
bronheffing op betalingen aan de bevek kan een
aanzienlijke invloed hebben op de waarde van de
aandelen die door alle aandeelhouders worden gehouden.

Elke potentiële aandeelhouder dient zijn eigen fiscaal
adviseur te raadplegen over de gevolgen die FATCA zou
kunnen hebben op een belegging in de bevek.

Automatische uitwisseling van inlichtingen :
Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014
tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft
verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied, alsook de andere internationale
akkoorden die ¬zijn afgesloten en zullen worden afgesloten
in het kader van de standaard inzake de uitwisseling van
inlichtingen, uitgewerkt door de OESO (beter bekend
onder de naam “Common Reporting Standard” of “CRS”),
dwingt de deelnemende rechtsgebieden vanaf 1 januari
2016 om inlichtingen bij hun financiële instellingen op te
vragen en deze inlichtingen mee te delen.

Deze richtlijn is omgezet naar het Belgisch recht door de
Wet van 16 december 2015 ('Wet tot regeling van de
mededeling van inlichtingen betreffende financiële

rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de
FOD Financiën, in het kader van een automatische
uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en
voor belastingdoeleinden')..

In het kader van de richtlijn omgezet naar het Belgisch
recht moeten de beleggingsfondsen, als financiële
instellingen, specifieke inlichtingen inzamelen om hun
beleggers correct te identificeren.

De richtlijn voorziet onder meer dat de persoonlijke en
financiële gegevens 4 van elke belegger die :

– een natuurlijke of rechtspersoon is, onderworpen aan
de rapportage 5 of

– passieve niet-financiële entiteiten(ENF) 6 waarvan
belanghebbenden te rapporteren personen zijn ,

door de financiële instelling worden meegedeeld aan de
bevoegde plaatselijke belastingautoriteiten die deze
inlichtingen op hun beurt meedelen aan de
belastingautoriteiten van het of de landen waarvan de
belegger ingezetene is.

Wanneer de aandelen van de BEVEK op een rekening bij
een financiële instelling staan, moet deze laatste de
inlichtingen uitwisselen.

Bijgevolg moet de BEVEK, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks (i.e. via een tussenpersoon die hiervoor
wordt aangeduid) :

q te allen tijde aan elke belegger vragen om de reeds
geleverde documenten en inlichtingen bij te werken,
alsook elk ander bijkomend document of inlichting
voor welke doelstelling ook en toekijken op de
uitvoering van dit verzoek ;

q alle of een deel van de inlichtingen die de belegger in
het kader van de belegging in de BEVEK heeft
meegedeeld, meedelen aan de bevoegde plaatselijke
belastingautoriteiten.

De belegger wordt ingelicht over het potentiële risico van
de uitwisseling van onduidelijke en/of verkeerde
inlichtingen indien de inlichtingen die hij heeft
meegedeeld, niet meer exact of volledig zouden zijn. De
belegger verbindt zich ertoe om de BEVEK (of elke
tussenpersoon die hiervoor wordt aangeduid) zo snel
mogelijk in te lichten over elke wijziging aan de
meegedeelde inlichtingen en, in voorkomend geval, een

DPAM INVEST B NV 22
Prospectus

Publicatiedatum : 15/04/2021

DPAM INVEST B NV

4 Zoals onder andere : naam, adres, lidstaat van de fiscale woonplaats, fiscaal identificatienummer, geboortedatum en –plaats, bankrekeningnummer, bedrag van het
inkomen, bedrag van de opbrengst van de afkoop, de terugkoop of de terugbetaling, waardering van de “rekening” op het einde van het kalenderjaar of bij afsluiting van
de rekening.

5 Natuurlijke of rechtspersoon die niet verblijft in het land waar het Fonds gevestigd is en in een deelnemend land verblijft. De lijst van de deelnemender landen aan de
automatische uitwisseling van inlichtingen kan worden geraadpleegd op de website http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

6 Niet-financiële entiteit of een entiteit die geen financiële instelling is volgens de Richtlijn..

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/


nieuw certificaat te overhandigen binnen de 30 dagen
volgend op de gebeurtenis die de inlichtingen onjuist of
onvolledig heeft gemaakt.

De mechanismen en toepassingsdomeinen van dit stelsel
van uitwisseling van inlichtingen kan evolueren in de tijd.
De belegger moet zijn eigen belastingconsulent raadplegen
om de impact van de CRS-bepalingen op een belegging in
de BEVEK te bepalen.

Bescherming van persoonsgegevens
Om haar wettelijke en reglementaire verplichtingen na te
komen, verwerkt de bevek gegevens over bepaalde
personen met wie zij moet communiceren en die
'persoonsgegevens' vormen. De bevek hecht veel belang
aan de bescherming van deze gegevens en heeft daarom

een Privacybeleid ingevoerd dat kan worden geraadpleegd
op het volgende adres www.dpamfunds.com (tabblad
'Reglementaire informatie').

De bevek verzoekt u om het Privacybeleid aandachtig te
lezen. Daarin wordt namelijk een gedetailleerde
beschrijving gegeven van de context waarin de bevek
persoonsgegevens verwerkt, van de rechten van de
personen met wie de bevek communiceert (met inbegrip
van het recht van toegang, rectificatie en in bepaalde
omstandigheden, het recht om gegevens te wissen, het
recht om de verwerking te beperken, het recht op
overdraagbaarheid van de gegevens en het recht om
bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking)
en de verplichtingen van de bevek in dit opzicht.

INFORMATIE OVER HET RISICOPROFIEL EN DE INTEGRATIE VAN DE
DUURZAAMHEIDSRISICO’S

Risicoprofiel van de compartimenten :
Beleggers worden er op gewezen dat de waarde van hun
investering kan stijgen of dalen en dat de belegger minder
kan terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. De relevante
risico’s voor elk van de compartimenten van de BEVEK zijn
gedetailleerd in de informatie betreffende de
compartimenten.

Synthetische risico- en opbrengstindicator :
Het risico-en opbrengstprofiel van een belegging wordt
weergegeven door een synthetische indicator die het
compartiment rangschikt op een schaal waarbij de risico's/
opbrengsten worden ingedeeld van het laagste (1) tot het
hoogste niveau (7). Deze indicator wordt berekend in
overeenstemming met de bepalingen van de Verordening
583/2010 en is beschikbaar, in zijn meest recente versie in
de documenten met essentiële beleggersinformatie. Dit
risico-en opbrengstniveau wordt berekend op basis van de
waardeveranderingen van de portefeuille (volatiliteit) die
de afgelopen vijf jaar werden opgetekend (of op basis van
waardeveranderingen van een passende benchmark als het
compartiment of de aandelenklasse minder dan vijf jaar
bestaat). Dit niveau geeft een indicatie van het rendement
dat dit compartiment kan opleveren en van het risico
waaraan het kapitaal van de belegger is blootgesteld, maar
betekent niet dat het thans in de documenten met
essentiële beleggersinformatie vermelde risico- en
opbrengstprofiel voor de belegger ongewijzigd blijft. De
historische gegevens, zoals die welke voor de berekening

van de synthetische indicator zijn gebruikt, vormen niet
altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige
profiel van het compartiment.

Informatie over de integratie van
duurzaamheidsrisico's conform verordening (EU)
2019/2088 van 27 november 2019 betreffende
informatieverschaffing over duurzaamheid in de
financiëledienstensector (de 'verordening') :
Het duurzaamheidsrisico wordt gedefinieerd als de kans
dat zich een ecologische, sociale of governancegebeurtenis
voordoet die kan resulteren in een potentieel of
gerealiseerd wezenlijk verlies op de waarde van de bevek
als gevolg van die gebeurtenis.

De duurzaamheidsrisico's omvatten twee belangrijke
risicofactoren : het fysieke risico (gekoppeld aan de
klimaatverandering en achteruitgang van het milieu) en
het transitierisico (gekoppeld aan het proces voor de
aanpassing aan een duurzamere economie op ecologisch,
sociaal en governancevlak). Deze risico's wegen op de
veerkracht van de instellingen op middellange tot lange
termijn, vooral in sectoren en markten die kwetsbaar zijn
voor klimaat- en milieurisico's.

Het fysieke en het transitierisico kunnen ook
reputatierisico's veroorzaken wanneer beleggers de
onderneming associëren met negatieve milieueffecten.

De manier waarop de beheervennootschap de
duurzaamheidsrisico's integreert in de
beleggingsbeslissingen, wordt uiteengezet in het beleid
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voor duurzaam en verantwoord beleggen, dat kan worden
geraadpleegd op de website www.dpamfunds.com (
Sustainable & Responsible Investment policy).

De resultaten van de evaluatie, van de vermoedelijke
realisatie van de duurzaamheidsrisico's op het rendement
van de compartimenten van de bevek worden

gedetailleerd beschreven in de informatie over de
compartimenten (Risicoprofiel van het compartiment) in
het prospectus.

INFORMATIE AANGAANDE DE VERHANDELING VAN DE AANDELEN

Types van aan het publiek aangeboden aandelen,
ISIN codes, Initiële inschrijvingsdag en
inschrijvingsprijs :
Deze gegevens worden gedetailleerd vermeld in de
informatie over de compartimenten.

Dividenduitkering :
Voor distributieaandelen zal er in principe een dividend
worden uitgekeerd :

– ofwel na een besluit van de raad van bestuur in de
loop van het boekjaar, in de vorm van een
interimdividend ;

– ofwel na een besluit van de gewone algemene
vergadering

indien de resultaten die beschikbaar zijn voor uitkering dat
toelaten.

Een bericht op de sites www.dpamfunds.com en
www.beama.be deelt de betaalbaarstelling en het bedrag
aan de aandeelhouders mee.

Berekening en publicatie van de netto-
inventariswaarde :
De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend en
wordt gepubliceerd op volgende websites
www.dpamfunds.com en www.beama.be. Deze informatie
is tevens beschikbaar aan de loketten van de instellingen
die de financiële dienst verzorgen.

Wijze waarop op de aandelen kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden
teruggekocht, regels voor compartimentwijziging :

Aanvragen tot inschrijving of terugbetaling van aandelen of
compartimentwijziging

Dag D =

Elke werkdag waarop de financiële dienst voor het
publiek open is vóór 15.00 uur

Waardering van de activa D

Berekening van de netto-inventariswaarde en datum van
uitvoering van de aanvragen tot inschrijving of terugbetaling
van aandelen ingediend op D

D + 1

Betaling van de aanvragen tot inschrijving of terugbetaling D + 2

Datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde D

Wijze waarop op de aandelen kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden
ingekocht, regels voor compartimentwijziging voor het compartiment DPAM INVEST B Equities
DRAGONS Sustainable :

Aanvragen tot inschrijving of terugbetaling van aandelen of
tot compartimentwijziging

Dag D =

Elke werkdag waarop de financiële dienst voor het
publiek open is, vóór 15u00

Waardering van de activa D + 1 om 07u00
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Berekening van de netto-inventariswaarde en datum van
uitvoering van de aanvragen tot inschrijving of terugbetaling
van aandelen ingediend op D

D + 2

Betaling van de aanvragen tot inschrijving of terugbetaling D + 3

Datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde D

De aanvragen tot inschrijving of terugbetaling van
aandelen of compartimentwijziging ingediend op een
werkdag na 15.00 uur, worden met de aanvragen van de
eerstvolgende dag gelijkgesteld. Koersen die voor de
berekening van de activa op D of op D + 1 worden
gebruikt, moeten voor meer dan 80% van de waarde van
de activa niet gekend zijn op het ogenblik van de afsluiting
van de aanvragen tot inschrijving of terugbetaling van
aandelen of compartimentwijziging. Zoniet, worden de
volgende beurs koersen gebruikt. In dit geval, zullen de
datums van berekening van de netto-inventariswaarde en
van betaling van de aanvragen tot inschrijving of
terugbetaling dienovereenkomstig verlengd worden.

Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van
orders hierboven vermeld, geldt voor de instellingen die
voor de financiële dienst zorgen. Wat de distributeurs die
in het prospectus worden opgenomen betreft dient de
belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de
ontvangstperiode van orders die deze distributeurs
toepassen bij hen te informeren.

Beperkingen op de inschrijving op of het bezit
van aandelen :
De bevek behoudt zich het recht voor, (A) wanneer een
potentiële of bestaande aandeelhouder niet de vereiste
informatie bezorgt (over zijn fiscaal statuut, identiteit of
verblijfplaats) om te kunnen voldoen aan de vereisten

inzake informatieverstrekking of andere vereisten die
krachtens de geldende wetgeving op de bevek van
toepassing zouden kunnen zijn, of (B) indien blijkt dat een
potentiële of bestaande aandeelhouder (i) niet voldoet aan
de geldende wetten of (ii) ervoor kan zorgen dat de bevek
niet langer voldoet aan haar wettelijke verplichtingen
('non-compliant' wordt) (of op enige andere wijze wordt
onderworpen aan een FATCA-bronheffing op de door de
bevek ontvangen betalingen) :

q om inschrijvingen op aandelen van de bevek door de
betreffende potentiële aandeelhouder te weigeren ;

q om te eisen dat de betreffende bestaande
aandeelhouder zijn aandelen verkoopt aan een
persoon die in aanmerking komt om in te schrijven op
deze aandelen of ze te houden ; of

q om de betreffende aandelen in te kopen tegen de
waarde van hun nettoactief vastgesteld op de
Waarderingsdag van de activa nadat de aandeelhouder
over de gedwongen inkoop op de hoogte is gebracht.

Voor zover nodig wordt verduidelijkt dat elke
bovenvermelde verwijzing naar toepasselijke wetten of
wettelijke verplichtingen ook verwijst naar de wetten en
verplichtingen die voortvloeien uit, of die anderszins
worden opgelegd door de IGO omgezet naar het Belgisch
recht door de Wet van 16 december 2015.

PROVISIES EN KOSTEN
Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of percentage berekend op
de netto-inventariswaarde per aandeel) :

Intrede Uittreding Compartimentwijziging

Verhandelingprovisie

Klassen aangeboden aan het publiek Max. 2% - Eventueel verschil tussen de
verhandelingprovisie van de
betreffende compartimenten

Klassen aangeboden aan in
aanmerking komende beleggers

Max. 1% - Eventueel verschil tussen de
verhandelingprovisie van de
betreffende compartimenten
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Intrede Uittreding Compartimentwijziging

Klasse P – P EUR Hedged – Z 0% - Eventueel verschil tussen de
verhandelingprovisie van de
betreffende compartimenten

Administratieve kosten - - -

Bedrag tot dekking van de kosten
voor de verwerving/realisatie van
de activa

- - -

Bedrag tot ontmoediging van een
uittreding die volgt binnen de
periode van een maand na intrede

- - -

Taks op de beursverrichtingen (TOB) - Kapitalisatieaan-
delen : 1,32% met
een maximum van
€ 4.000

Kap. naar Kap./Dis. : 1,32% met
een maximum van € 4.000

Anti-dilution levy mechanisme Max. 5% in geval
van aanzienlijke
netto-intredingen
(meer dan 5%
van de totale
netto-inventaris-
waarde van het
compartiment)

Max. 5% in geval
van aanzienlijke
netto-uittredingen
(meer dan 5% van
de totale netto-
inventariswaarde
van het
compartiment)

-

Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of percentage berekend op
de netto-inventariswaarde van de activa) :

Compartimenten OBLIGATIES

Comparti-
ment

Klasse Beheer van
de porte-
feuille (i)

Administratie (ii) Financiële
dienst (iii)

Bewaarder
(iv)

Commis-
saris (v)

Andere
kosten
(vi)

DPAM
INVEST B
Bonds Eur
Short
Term 1 Y

A-B Max.
0,20%

Nettoactief lager dan
€ 500 miljoen :
0,080%

Nettoactief van € 500
miljoen tot € 1
miljard : 0,065%

Nettoactief hoger dan
€ 1 miljard : 0,050%

en bijkomend € 2000
per actieve
aandelenklasse

Bank Degroof
Petercam :
Max. €20

Max.0,025% € 3.375 0,075%

E-F-V-W-
M-N

Max.
0,10%

P 0%

J Max.
0,05%
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Comparti-
ment

Klasse Beheer van
de porte-
feuille (i)

Administratie (ii) Financiële
dienst (iii)

Bewaarder
(iv)

Commis-
saris (v)

Andere
kosten
(vi)

DPAM
INVEST B
Bonds
EUR

A-B Max.
0,40%

Nettoactief lager dan
€ 500 miljoen :
0,080%

Nettoactief van € 500
miljoen tot € 1
miljard : 0,065%

Nettoactief hoger dan
€ 1 miljard : 0,050%

en bijkomend € 2000
per actieve
aandelenklasse

Bank Degroof
Petercam :
Max. €20

Max.0,025% € 3. 375 0,075%

E-F-V-W-
M-N

Max.
0,20%

L Max.
0,60%

P 0%

Z Max.
0,12%

J Max.
0,10%

DPAM
INVEST B
Bonds Eur
IG

A-B Max.
0,40%

Nettoactief lager dan
€ 500 miljoen :
0,080%

Nettoactief van € 500
miljoen tot € 1
miljard : 0,065%

Nettoactief hoger dan
€ 1 miljard : 0,050%

en bijkomend € 2000
per actieve
aandelenklasse

Bank Degroof
Petercam :
Max. €20

Max.0,025% € 3. 375 0,075%

E-F-V-W-
M-N

Max.
0,20%

P 0%

Z Max.
0,12%

J Max.
0,10%

Compartimenten AANDELEN

Comparti-
ment

Klasse Beheer van
de porte-
feuille (i)

Administratie (ii) Financiële
dienst (iii)

Bewaarder
(iv)

Commis-
saris (v)

Andere
kosten
(vi)

DPAM
INVEST B
Equities
Europe
Small
Caps
Sustainab-
le

A-B Max.
1,50%

Nettoactief lager dan
€ 500 miljoen :
0,080%

Nettoactief van € 500
miljoen tot € 1
miljard : 0,065%

Nettoactief hoger dan
€ 1 miljard : 0,050%

en bijkomend € 2000
per actieve
aandelenklasse

Bank Degroof
Petercam :
Max. €20

Max.0,025% € 3. 375 0,075%

B LC Max.
1,20%

E-F-V-W-
M-N

Max.
0,75%

F LC Max.
0,60%

L Max. 2%

P 0%

J Max.
0,3750%
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Comparti-
ment

Klasse Beheer van
de porte-
feuille (i)

Administratie (ii) Financiële
dienst (iii)

Bewaarder
(iv)

Commis-
saris (v)

Andere
kosten
(vi)

DPAM
INVEST B
Equities
Euroland

A-B Max.
1,50%

Nettoactief lager dan
€ 500 miljoen :
0,080%

Nettoactief van € 500
miljoen tot € 1
miljard : 0,065%

Nettoactief hoger dan
€ 1 miljard : 0,050%

en bijkomend € 2000
per actieve
aandelenklasse

Bank Degroof
Petercam :
Max. €20

Max.0,025% € 3. 375 0,075%

E-F-F
USD
Hedged-
F CHF
Hedged-
V-W-M-N

Max.
0,75%

L Max. 2%

P 0%

J Max.
0,3750%

DPAM
INVEST B
Real
Estate
Europe
Sustainab-
le

A-B Max.
1,50%

Nettoactief lager dan
€ 500 miljoen :
0,080%

Nettoactief van € 500
miljoen tot € 1
miljard : 0,065%

Nettoactief hoger dan
€ 1 miljard : 0,050%

en bijkomend € 2000
per actieve
aandelenklasse

Bank Degroof
Petercam :
Max. €20

Max.0,025% € 3. 375 0,075%

B LC Max.
1,20%

E-F-V-W-
M-N

Max.
0,75%

F LC Max.
0,60%

L Max. 2%

P 0%

J Max.
0,3750%

DPAM
INVEST B
Equities
World
Sustainab-
le

A-B- B
USD

Max.
1,50%

Nettoactief lager dan
€ 500 miljoen :
0,080%

Nettoactief van € 500
miljoen tot € 1
miljard : 0,065%

Nettoactief hoger dan
€ 1 miljard : 0,050%

en bijkomend € 2000
per actieve
aandelenklasse

Bank Degroof
Petercam :
Max. €20

Max.0,025% € 3. 375 0,075%

B LC Max.
1,20%

E-F-F
USD-V-
W- W
USD-M-N

Max.
0,75%

F LC Max.
0,60%

L Max. 2%

P 0%

J Max.
0,3750%
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Comparti-
ment

Klasse Beheer van
de porte-
feuille (i)

Administratie (ii) Financiële
dienst (iii)

Bewaarder
(iv)

Commis-
saris (v)

Andere
kosten
(vi)

DPAM
INVEST B
Equities
Europe
Dividend

A-B Max.
1,50%

Nettoactief lager dan
€ 500 miljoen :
0,080%

Nettoactief van € 500
miljoen tot € 1
miljard : 0,065%

Nettoactief hoger dan
€ 1 miljard : 0,050%

en bijkomend € 2000
per actieve
aandelenklasse

Bank Degroof
Petercam :
Max. €20

Max.0,025% € 3. 375 0,075%

E-F- V-
W-M-N

Max.
0,75%

L Max. 2%

P 0%

J Max.
0,3750%

DPAM
INVEST B
Equities
Europe
Sustainab-
le

A-B Max.
1,50%

Nettoactief lager dan
€ 500 miljoen :
0,080%

Nettoactief van € 500
miljoen tot € 1
miljard : 0,065%

Nettoactief hoger dan
€ 1 miljard : 0,050%

en bijkomend € 2000
per actieve
aandelenklasse

Bank Degroof
Petercam :
Max. €20

Max.0,025% € 3. 375 0,075%

B LC Max.
1,20%

E-F-V-W-
M-N

Max.
0,75%

F LC Max.
0,60%

L Max. 2%

P 0%

J Max.
0,3750%

DPAM
INVEST B
Equities
NewGems
Sustainab-
le

A-B B
USD

Max.
1,50%

Nettoactief lager dan
€ 500 miljoen :
0,080%

Nettoactief van € 500
miljoen tot € 1
miljard : 0,065%

Nettoactief hoger dan
€ 1 miljard : 0,050%

en bijkomend € 2000
per actieve
aandelenklasse

Bank Degroof
Petercam :
Max. €20

Max.0,025% € 3. 375 0,075%

E-F-F
USD-V-
W-W
USD-M-N

Max.
0,75%

L Max. 2%

P 0%

J Max.
0,3750%
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Comparti-
ment

Klasse Beheer van
de porte-
feuille (i)

Administratie (ii) Financiële
dienst (iii)

Bewaarder
(iv)

Commis-
saris (v)

Andere
kosten
(vi)

DPAM
INVEST B
Equities
Sustainab-
le Food
Trends

A-B Max.
1,50%

Nettoactief lager dan
€ 500 miljoen :
0,080%

Nettoactief van € 500
miljoen tot € 1
miljard : 0,065%

Nettoactief hoger dan
€ 1 miljard : 0,050%

en bijkomend € 2000
per actieve
aandelenklasse

Bank Degroof
Petercam :
Max. €20

Max.0,025% €
3.237550

0,075%

E-F-V-W-
M-N

Max.
0,75%

L Max. 2%

P 0%

J Max.
0,3750%

DPAM
INVEST B
Real
Estate
Europe
Dividend
Sustainab-
le

A-B Max.
1,50%

Nettoactief lager dan
€ 500 miljoen :
0,080%

Nettoactief van € 500
miljoen tot € 1
miljard : 0,065%

Nettoactief hoger dan
€ 1 miljard : 0,050%

en bijkomend € 2000
per actieve
aandelenklasse

Bank Degroof
Petercam :
Max. €20

Max.0,025% € 3. 375 0,075%

E-F-V-W-
M-N

Max.
0,75%

P 0%

J Max.
0,3750%

DPAM
INVEST B
Equities
DRAGONS
Sustainab-
le

A-B-B
USD-

B EUR
Hedged

Max.
1,50%

Nettoactief lager dan
€ 500 miljoen :
0,080%

Nettoactief van € 500
miljoen tot € 1
miljard : 0,065%

Nettoactief hoger dan
€ 1 miljard : 0,050%

en bijkomend € 2000
per actieve
aandelenklasse

Bank Degroof
Petercam :
Max. €20

Max.0,025% € 3. 375 0,075%

B LC Max.
1,20%

E-F-F
USD –F
EUR
Hedged
V-W-W
USD-W
EUR
Hedged
M-N

Max.
0,75%

F LC Max.
0,60%

L Max. 2%

P 0%

J Max.
0,3750%
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Comparti-
ment

Klasse Beheer van
de porte-
feuille (i)

Administratie (ii) Financiële
dienst (iii)

Bewaarder
(iv)

Commis-
saris (v)

Andere
kosten
(vi)

DPAM
INVEST B
Equities
Euroland
Sustainab-
le

A-B Max.
1,50%

Nettoactief lager dan
€ 500 miljoen :
0,080%

Nettoactief van € 500
miljoen tot € 1
miljard : 0,065%

Nettoactief hoger dan
€ 1 miljard : 0,050%

en bijkomend € 2000
per actieve
aandelenklasse

Bank Degroof
Petercam :
Max. €20

Max.0,025% € 3. 375 0,075%

B LC Max.
1,20%

E-F-F
CHF
Hedged
F USD
Hedged
V-W-M-N

Max.
0,75%

F LC Max.
0,60%

L Max. 2%

P 0%

J Max.
0,3750%

i) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille, per jaar, dagelijks geheven.

ii) Vergoeding voor de administratie, per jaar, dagelijks geheven en per schijf berekend.

iii) Vergoeding van de financiële dienst, per operatie.

iv) Vergoeding van de bewaarder, per jaar, met uitzondering van de kosten van de subbewaarders. Deze vergoedingen
zijn verschuldigd per kwartaal en worden berekend op basis van het gemiddelde netto actief van het kwartaal.

v) Vergoeding van de commissaris van de BEVEK, per compartiment, per jaar, exclusief BTW, diverse onkosten en IBR-
bijdrage.

vi) Andere kosten : schatting per compartiment, per jaar met uitsluiting van de bijdragen tot de werkingskosten van het
FSMA.

Andere kosten gedragen door het compartiment en gelijk voor alle compartimenten :
Vergoeding van de bestuurders : Max. € 10.000 per jaar, per bestuurder die niet met de Degroof Petercam groep is
verbonden.
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INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT DPAM INVEST B
Bonds EUR Short Term 1 Y

VOORSTELLING :

Dit compartiment heeft een afwijking ontvangen en kan
daardoor tot 100% van zijn activa beleggen in
verschillende emissies van effecten en
geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of worden
gegarandeerd door een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte (EER) die de euro heeft aangenomen,
alsook door hun territoriale publiekrechtelijke lichamen.

Naam : DPAM INVEST B Bonds EUR Short Term1 Y

Oprichtingsdatum : 22 mei 1992

Bestaansduur : onbeperkt

BELEGGINGSGEGEVENS :
Doelstelling van het compartiment :
Dit compartiment stelt zich tot doel de aandeelhouders
een blootstelling aan de markt van kortlopende obligaties
te bieden.

De portefeuille van het compartiment bestaat voornamelijk
uit instrumenten die uitgegeven zijn door emittenten die
worden beoordeeld als Investment Investment grade 7 of
Prime 8 bij een ratingkantoor zoals Standard & Poor’s,
Moody’s of Fitch. Deze emittenten kunnen zowel
overheden, vennootschappen als private emittenten zijn.

De portefeuille wordt voornamelijk belegd in obligaties,
schatkistcertificaten en ander schuldeffecten of daarmee
gelijkgestelde effecten in euro.

De oorspronkelijke of resterende looptijd van de
instrumenten in de portefeuille bedraagt niet meer dan
twaalf maanden.

Dit compartiment wordt actief beheerd.

Er wordt bij het beheer van het compartiment niet
gebruikgemaakt van een benchmark. Voor het beheer van
de risico's en de beoordeling door de beheerder kan er
gebruik worden gemaakt van kwantitatieve informatie
afkomstig uit de brede markt.

De aandeelhouders van het compartiment genieten geen
enkele bescherming of kapitaalsgarantie.

Beleggingsbeleid van het compartiment :
Het compartiment belegt maximaal 10% van zijn activa in
open instellingen voor collectieve belegging.

Het compartiment kan, op bijkomstige wijze of tijdelijk,
liquide middelen aanhouden in de vorm van een lopende
rekening, deposito's of effecten, of in de vorm van
instellingen voor collectieve belegging.

Dankzij een afwijking die werd toegestaan door de
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten kan het
compartiment tot 100% van zijn activa beleggen in
verschillende emissies van effecten en
geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of worden
gegarandeerd door een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte (EER) die de euro als munteenheid
heeft aangenomen (zie onderstaande lijst 9), alsook door
hun territoriale publiekrechtelijke lichamen. Deze
instellingen voor collectieve belegging dienen effecten en
geldmarktinstrumenten aan te houden van ten minste zes
verschillende emissies, zonder dat de effecten en
geldmarktinstrumenten van één en dezelfde emissie meer
mogen bedragen dan 30% van het totaalbedrag van hun
activa.

Categorieën van toegelaten activa :
Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een
gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese
Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven
effecten, effecten van instelling voor collectieve belegging,
die al dan niet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/
65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat
van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële
derivaten met inbegrip van gelijkaardige instrumenten die
aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, OTC-
derivaten, andere effecten en instrumenten van de
geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en
geldmarktinstrumenten met het doel van het
compartiment verenigbaar.
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7 Investment Grade : een interpretatie in termen van financiële risico’s van de kwaliteit van de emittent van de obligatie. De ratingkantoren gebruiken elk een eigen schaal
om het begrip risico te waarderen. De “investment grade”-ratings bevinden zich tussen AAA en BBB- volgens de schaal van Standard & Poor’s en Fitch en tussen Aaa en
Baa3 volgens de schaal van Moody’s..

8 Prime : is een kortetermijnrating die oordeelt over het vermogen van de emittent om zijn verplichtingen op ten hoogste één jaar na te komen. De “Prime"-ratings bevinden
zich tussen A-1+ en A-3 volgens de schaal van Standard & Poor’s, tussen F1+ en F3 volgens de schaal van Fitch en tussen P-1 en P-3 volgens de schaal van Moody’s.

9 België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Slovenië, Cyprus, Malta, Slowakije, Estland.



Toegelaten derivatentransacties :
Met inachtneming van de geldende wettelijke regels kan
het compartiment ook gebruikmaken van derivaten, zoals
bijvoorbeeld opties, futures, FX Forwards, kredietderivaten
en wisselverrichtingen op termijn, en dit zowel ter
verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen als ter
risicodekking. De belegger moet zich bewust zijn van het
feit dat dit soort derivaten volatieler kan zijn dan de
onderliggende instrumenten.

Effectenleningen :
Het compartiment zal geen beroep doen op leningen van
financiële instrumenten.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) :
Het compartiment zal beleggen in instrumenten die zijn
uitgegeven door overheden, ondernemingen of particuliere
emittenten, en die worden geselecteerd rekening houdend
met ecologische, sociale en bestuurscriteria (ESG). DPAM
wil met betrekking tot die criteria een zekere flexibiliteit
behouden. Die criteria houden dus geen formele of
systematische uitsluiting van bepaalde activa in.

De criteria worden geïntegreerd op basis van de wezenlijke
uitdagingen die worden vastgesteld op basis van
onafhankelijk intern en extern onderzoek en die verband
houden met ecologische, demografische, educatieve en
sociale (gezondheid, gelijkheid enz.) aspecten.

Het compartiment beperkt zijn beleggingsselectie tot de
effecten die in het beleggingsbeleid zijn opgenomen ;
beleggingen in effecten van vennootschappen die actief
zijn in de vervaardiging, het gebruik of het bezit van
antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en
bepantsering op basis van verarmd uranium zijn dus
uitgesloten.

Het compartiment kan beleggen in rechten van
deelneming van een andere ICBE of een ander fonds dat
rechtstreeks of onrechtstreeks beheerd wordt door DPAM
of door een vennootschap waarmee DPAM is verbonden
via gemeenschappelijke bedrijfsvoering of
gemeenschappelijke zeggenschapsuitoefening of door een
rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming van meer dan
10% van het kapitaal of van de stemmen. Met betrekking
tot dergelijke beleggingen mag geen enkele intrede- of
uittredingsprovisie van de doelfondsen, noch een
beheervergoeding worden aangerekend aan de activa van
de BEVEK.

Risicoprofiel van het compartiment :
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft
ingelegd.

Beschrijving van de risico’s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment :

Marktrisico (risico dat de hele markt of een categorie van
activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in
portefeuille kunnen worden beïnvloed) :

Laag. Het compartiment belegt in instrumenten met
kenmerken eigen aan de monetaire markt

Kredietrisico (risico dat een uitgevende instelling of een
tegenpartij in gebreke blijft) :

Laag. Het compartiment belegt in instrumenten met
kenmerken eigen aan de monetaire markt

Afwikkelingsrisico (risico dat een afwikkeling via een
betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de
betaling of de levering door een tegenpartij niet of niet in
overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt)

Laag. De afwikkeling van transacties gebeurt volgens
het systeem betaling tegen levering

Liquiditeitsrisico (risico dat een positie niet tijdig tegen een
redelijke prijs kan worden geliquideerd)

Laag. Het compartiment belegt in instrumenten met
kenmerken eigen aan de monetaire markt

Wisselkoers- of valutarisico (risico dat de waarde van een
belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen) :

Geen. Ten gevolge van het beleggingsbeleid

Concentratierisico (risico’s die verband houden met een grote
concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op
bepaalde markten)

Gemiddeld. Beleggingen voornamelijk in Europa zijn
gedaan
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Rendementsrisico (risico drukkend op het rendement, met
inbegrip van het feit dat het risico kan variëren naargelang de
keuzes van elke instelling voor collectieve belegging, alsmede
het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op
eventuele waarborgen van derden)

Niet van toepassing. Het beleggingsbeleid legt niet
op dat de samenstelling van een index, die de markt
weerspiegelt, wordt gevolgd en er is geen enkele
prestatievergoeding voorzien

Kapitaalrisico (risico’s voor het kapitaal, met inbegrip van het
potentiële risico van erosie als gevolg van inkopen van
aandelen en winstuitkeringen die hoger zijn dan het
beleggingsrendement)

Het compartiment geniet geen kapitaalgarantie of
-bescherming.

Inflatierisico (risico voor het activa van de portefeuille door de
inflatie)

Gemiddeld, want het compartiment belegt in
instrumenten met kenmerken eigen aan de
monetaire markt

Duurzaamheidsrisico (het risico dat zich een ecologische,
sociale of governancegebeurtenis voordoet die kan resulteren
in een potentieel of gerealiseerd wezenlijk verlies op de
waarde van het compartiment als gevolg van die gebeurtenis).

Hoog. Het duurzaamheidsrisico wordt als wezenlijk
beschouwd, aangezien de duurzaamheidsaspecten
geen systematisch onderdeel vormen van het
selectieproces voor de beleggingen van het
compartiment, met uitzondering van beleggingen in
bedrijven met een blootstelling aan controversiële
activiteiten zoals tabak ; de productie, het gebruik of
het bezit van antipersoonsmijnen, clustermunitie en
munitie en bepantsering met verarmd uranium, die
aan de basis uitgesloten zijn.

De impact van schadelijke gebeurtenissen op het
vlak van duurzaamheid kan immers wezenlijke
duurzaamheidsrisico's doen ontstaan die negatief
kunnen uitpakken voor het rendement van het
compartiment.

Risicoprofiel van de doorsneebelegger :
Defensief

Beleggingshorizon : Dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun inleg binnen
het jaar (1 jaar) op te nemen.

TYPES AANDELEN DIE VOOR DIT COMPARTIMENT WORDEN AANGEBODEN :

Klasse Type Munteenheid ISIN Code Vorm

A Distributie EUR BE0058190878 Op naam / Gedematerialiseerd

B Kapitalisatie EUR BE0058191884 Op naam / Gedematerialiseerd

E Distributie EUR BE0948511457 Op naam / Gedematerialiseerd

F Kapitalisatie EUR BE0948510442 Op naam / Gedematerialiseerd

V Distributie EUR BE6246085615 Op naam / Gedematerialiseerd

W Kapitalisatie EUR BE6246088643 Op naam / Gedematerialiseerd

P Kapitalisatie EUR BE6254406406 Op naam / Gedematerialiseerd

J Kapitalisatie EUR BE6299422483 Op naam / Gedematerialiseerd

M Distributie EUR BE6299424505 Op naam / Gedematerialiseerd
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Klasse Type Munteenheid ISIN Code Vorm

N Kapitalisatie EUR BE6299425510 Op naam / Gedematerialiseerd

Initiële inschrijvingsdag :
6 augustus 1992

Initiële inschrijvingsprijs :
Initiële waarde op 06/08/92 : € 123,98.
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INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT DPAM INVEST B
Bonds EUR

VOORSTELLING :

Dit compartiment heeft een afwijking ontvangen en kan
daardoor tot 100% van zijn activa beleggen in
verschillende emissies van effecten en
geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of worden
gegarandeerd door een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte (EER) die de euro heeft aangenomen,
alsook door hun territoriale publiekrechtelijke lichamen.

Naam : DPAM INVEST B Bonds EUR

Oprichtingsdatum : 18 september 1996

Bestaansduur : onbeperkt

BELEGGINGSGEGEVENS :
Doelstelling van het compartiment :
Dit compartiment stelt zich tot doel de aandeelhouders
een blootstelling aan de obligatiemarkten te bieden.

De portefeuille van het compartiment bestaat voornamelijk
uit instrumenten zoals obligaties en andere schuldeffecten
of daarmee gelijkgestelde effecten in euro, op korte,
middellange en lange termijn, met een vaste of vlottende
rente, met een periodieke of gekapitaliseerde opbrengst en
die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de Lidstaten van
de Europese Unie.

De portefeuille kan eveneens obligaties en andere
schuldeffecten of daarmee gelijkgestelde effecten
omvatten die zijn uitgegeven door andere overheden,
ondernemingen of private emittenten.

Aan de instrumenten die deel uitmaken van de portefeuille
of aan hun emittenten worden geen eisen gesteld in
verband met de rating.

Dit compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat
de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de
prestatie van een benchmark na te bootsen.

De aandeelhouders van het compartiment genieten geen
enkele bescherming of kapitaalsgarantie.

Beleggingsbeleid van het compartiment :
Het compartiment belegt maximaal 10% van zijn activa in
open instellingen voor collectieve belegging.

Het compartiment kan, op bijkomstige wijze of tijdelijk,
liquide middelen aanhouden in de vorm van een lopende
rekening, deposito's of effecten, of in de vorm van
instellingen voor collectieve belegging.

Dit compartiment, door toelating verleend door de
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, mag tot
100% van zijn activa beleggen in verschillende uitgiften
van effecten en geldmarktinstrumenten die worden
uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte, die de euro als munt heeft
ingevoerd (zoals hieronder vermeld 10)), en haar plaatselijke
besturen. Deze instellingen voor collectieve belegging
moeten effecten en geldmarktinstrumenten houden uit
tenminste zes verschillende uitgiften, zonder dat de
effecten en geldmarktinstrumenten die tot eenzelfde
uitgifte behoren, meer dan 30% mogen bedragen van het
totaalbedrag van de activa.

Categorieën van toegelaten activa :
Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een
gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese
Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven
effecten, effecten van instelling voor collectieve belegging,
die al dan niet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/
65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat
van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële
derivaten met inbegrip van gelijkaardige instrumenten die
aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, OTC-
derivaten, andere effecten en instrumenten van de
geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en
geldmarktinstrumenten met het doel van het
compartiment verenigbaar zijn.

Toegelaten derivatentransacties :
Met inachtneming van de geldende wettelijke regels kan
het compartiment ook gebruikmaken van derivaten, zoals
bijvoorbeeld opties, futures, FX Forwards, kredietderivaten
en wisselverrichtingen op termijn, en dit zowel ter
verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen als ter
risicodekking. De belegger moet zich bewust zijn van het
feit dat dit soort derivaten volatieler kan zijn dan de
onderliggende instrumenten.
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Effectenleningen :
Het compartiment zal geen beroep doen op leningen van
financiële instrumenten.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) :
Het compartiment zal beleggen in instrumenten die zijn
uitgegeven door overheden, ondernemingen of particuliere
emittenten, en die worden geselecteerd rekening houdend
met ecologische, sociale en bestuursriteria (ESG). DPAM
wil met betrekking tot die criteria een zekere flexibiliteit
behouden. Die criteria houden dus geen formele of
systematische uitsluiting van bepaalde activa in.

De criteria worden geïntegreerd op basis van de wezenlijke
uitdagingen die worden vastgesteld op basis van
onafhankelijk intern en extern onderzoek en die verband
houden met ecologische, demografische, educatieve en
sociale (gezondheid, gelijkheid enz.) aspecten.

Het compartiment beperkt zijn beleggingsselectie tot de
effecten die in het beleggingsbeleid zijn opgenomen ;
beleggingen in effecten van vennootschappen die actief
zijn in de vervaardiging, het gebruik of het bezit van
antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en
bepantsering op basis van verarmd uranium zijn dus
uitgesloten.

Het compartiment kan beleggen in rechten van
deelneming van een andere ICBE of een ander fonds dat
rechtstreeks of onrechtstreeks beheerd wordt door DPAM
of door een vennootschap waarmee DPAM is verbonden
via gemeenschappelijke bedrijfsvoering of
gemeenschappelijke zeggenschapsuitoefening of door een
rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming van meer dan

10% van het kapitaal of van de stemmen. Met betrekking
tot dergelijke beleggingen mag geen enkele intrede- of
uittredingsprovisie van de doelfondsen, noch een
beheervergoeding worden aangerekend aan de activa van
de BEVEK.

Benchmark :
Het compartiment gebruikt de volgende index als
benchmark : JPM EMU Government Bond Total Return.

Deze obligatie-index is representatief voor
overheidsobligaties uitgegeven door Europese landen waar
de euro de officiële munt is. De prestatie wordt berekend
met herbelegging van de coupons die worden betaald
door de schuldbewijzen die opgenomen zijn in de index.

Beheerder van de index :
J.P. Morgan Securities PLC is ingeschreven in het register
van de ESMA (European Securities and Markets Authority).

Gebruik van de benchmark :
De benchmark wordt gebruikt voor de vergelijking van de
prestaties. De selectie en de weging van de activa in de
portefeuille van het compartiment kunnen aanzienlijk
verschillen van de samenstelling van de benchmark.

Wijziging of niet-publicatie van de index :
De beheervennootschap heeft solide, schriftelijke plannen
opgesteld voor de mogelijke gevallen waarin de index niet
langer wordt gepubliceerd of indien de samenstelling van
de index aanzienlijk wordt gewijzigd. In voorkomend geval
kiest de raad van bestuur van de bevek een andere index
in overeenstemming met deze plannen.

Risicoprofiel van het compartiment :
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft
ingelegd.

Beschrijving van de risico’s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment :

Marktrisico (risico dat de hele markt of een categorie van
activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in
portefeuille kunnen worden beïnvloed),

Laag. Obligatiebeleggingen

Kredietrisico (risico dat een uitgevende instelling of een
tegenpartij in gebreke blijft),

Gemiddeld. Het is niet uitgesteld dat een gedeelte
van de portefeuille minder dan investment grade
wordt beschouwd

Afwikkelingsrisico (risico dat een afwikkeling via een
betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de
betaling of de levering door een tegenpartij niet of niet in
overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt)

Laag. De afwikkeling van transacties gebeurt volgens
het systeem betaling tegen levering

Liquiditeitsrisico (risico dat een positie niet tijdig tegen een
redelijke prijs kan worden geliquideerd)

Laag. Beleggingen hoofdzakelijk in obligaties met een
rating van minstens investment grade worden als
gemakkelijk verhandelbaar beschouwd.
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Wisselkoers- of valutarisico (risico dat de waarde van een
belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen)

Geen. Ten gevolge van het beleggingsbeleid

Concentratierisico (risico’s die verband houden met een grote
concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op
bepaalde markten)

Gemiddeld. De beleggingen worden hoofdzakelijk in
Europa gedaan

Rendementsrisico (risico drukkend op het rendement, met
inbegrip van het feit dat het risico kan variëren naargelang de
keuzes van elke instelling voor collectieve belegging, alsmede
het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op
eventuele waarborgen van derden)

Niet van toepassing. Het beleggingsbeleid legt niet
op dat de samenstelling van een index, die de markt
weerspiegelt, wordt gevolgd en er is geen enkele
prestatievergoeding voorzien

Kapitaalrisico (risico’s voor het kapitaal, met inbegrip van het
potentiële risico van erosie als gevolg van inkopen van
aandelen en winstuitkeringen die hoger zijn dan het
beleggingsrendement)

Het compartiment geniet geen kapitaalbescherming
of –garantie.

Inflatierisico (risico voor het activa van de portefeuille door de
inflatie)

Gemiddeld. Beleggingen op lange termijn in
obligaties

Duurzaamheidsrisico (het risico dat zich een ecologische,
sociale of governancegebeurtenis voordoet die kan resulteren
in een potentieel of gerealiseerd wezenlijk verlies op de
waarde van het compartiment als gevolg van die gebeurtenis).

Hoog. Het duurzaamheidsrisico wordt als wezenlijk
beschouwd, aangezien de duurzaamheidsaspecten
geen systematisch onderdeel vormen van het
selectieproces voor de beleggingen van het
compartiment, met uitzondering van beleggingen in
bedrijven met een blootstelling aan controversiële
activiteiten zoals tabak ; de productie, het gebruik of
het bezit van antipersoonsmijnen, clustermunitie en
munitie en bepantsering met verarmd uranium, die
aan de basis uitgesloten zijn.

De impact van schadelijke gebeurtenissen op het
vlak van duurzaamheid kan immers wezenlijke
duurzaamheidsrisico's doen ontstaan die negatief
kunnen uitpakken voor het rendement van het
compartiment.

Risicoprofiel van de doorsneebelegger :
Defensief

Beleggingshorizon : Dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun inleg binnen 3
jaar op te nemen.

TYPES AANDELEN DIE VOOR DIT COMPARTIMENT WORDEN AANGEBODEN :

Klasse Type Munteenheid ISIN Code Vorm

A Distributie EUR BE0943876665 Op naam / Gedematerialiseerd

B Kapitalisatie EUR BE0943877671 Op naam / Gedematerialiseerd

E Distributie EUR BE0948509436 Op naam / Gedematerialiseerd

F Kapitalisatie EUR BE0948508420 Op naam / Gedematerialiseerd

L Kapitalisatie EUR BE0948651881 Op naam / Gedematerialiseerd

V Distributie EUR BE6246045213 Op naam / Gedematerialiseerd
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Klasse Type Munteenheid ISIN Code Vorm

W Kapitalisatie EUR BE6246046229 Op naam / Gedematerialiseerd

P Kapitalisatie EUR BE6254408428 Op naam / Gedematerialiseerd

Z Kapitalisatie EUR BE6278083496 Op naam / Gedematerialiseerd

J Kapitalisatie EUR BE6299413391 Op naam / Gedematerialiseerd

M Distributie EUR BE6299414407 Op naam / Gedematerialiseerd

N Kapitalisatie EUR BE6299415412 Op naam / Gedematerialiseerd

Initiële inschrijvingsdag :
4 oktober 1996

Initiële inschrijvingsprijs :
€ 123,98. Op 26/10/2004 werden de kapitalisatie- en distributieaandelen in vier gesplitst. Op 30/12/2004 heeft het
compartiment het compartiment Belginvest Bonds overgenomen, in het kader van de fusie door overname van de BEVEK
Belginvest NV door DPAM INVEST B NV.
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INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT DPAM INVEST B
Equities Europe Small Caps Sustainable

VOORSTELLING :

Naam : DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps
Sustainable

Oprichtingsdatum : 26 november 1997

Bestaansduur : onbeperkt

BELEGGINGSGEGEVENS :
Doelstelling van het compartiment :
Dit compartiment belegt voornamelijk in aandelen van
Europese vennootschappen met een kleine
beurskapitalisatie(1) op Europees niveau, en in ieder effect
dat toegang tot het kapitaal van deze vennootschappen
verleent. Die werden gekozen op basis van de naleving van
ecologische, sociale en bestuurscriteria (ESG).

Vennootschappen gevestigd in niet-Europese landen, die
aan voormelde beleggingscriteria voldoen en die in Europa
een belangrijk deel van hun activa, activiteit, winstcentra
of beslissingcentra hebben, worden hiermee gelijkgesteld.
Het beleggingsbeleid geeft voorrang aan de keuze van
bedrijven op basis van hun eigen kwaliteiten zonder
bijzondere overweging van gelijk welke geografische of
sectoriële verdeling.

Door middel van een strenge ESG-methodologie en strikte
uitsluitingen waakt het compartiment erover dat de
andere ecologische en sociale doelstellingen niet worden
ondermijnd en dat de vereiste goede governancepraktijken
gewaarborgd blijven.

(1) Om te voldoen aan dit criterium van een kleine
beurskapitalisatie, belegt het compartiment uitsluitend in
aandelen met een kapitalisatie van ten hoogste 5 miljard
euro. De beheerder is verplicht om aandelen met een
beurskapitalisatie van meer dan 10 miljard euro binnen de
zes maanden te verkopen.

Dit compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat
de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de
prestatie van een benchmark na te bootsen.

Het compartiment kan liquiditeiten in bijkomende mate of
tijdelijk onder de vorm van lopende rekeningen, deposito’s
of effecten aanhouden. Het compartiment belegt voor
maximaal 10% van zijn activa in open instellingen voor
collectieve belegging.

Geen formele waarborg is verleend aan de bevek, noch
aan zijn deelnemers.

Beleggingsbeleid van het compartiment :

Categorieën van toegelaten activa :
Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een
gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese
Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven
effecten, effecten van instelling voor collectieve belegging,
die al dan niet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/
65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat
van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële
derivaten met inbegrip van gelijkaardige instrumenten die
aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, OTC-
derivaten, andere effecten en instrumenten van de
geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en
geldmarktinstrumenten met het doel van het
compartiment verenigbaar zijn.

Toegelaten derivatentransacties :
Met inachtneming van de geldende wettelijke regels kan
het compartiment ook gebruikmaken van derivaten, zoals
bijvoorbeeld opties, futures, FX Forwards, kredietderivaten
en wisselverrichtingen op termijn, en dit zowel ter
verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen als ter
risicodekking. De belegger moet zich bewust zijn van het
feit dat dit soort derivaten volatieler kan zijn dan de
onderliggende instrumenten.

De financiële derivaten die in voorkomend geval worden
gebruikt om de beleggingsdoelstellingen van het
compartiment te verwezenlijken, zullen niet worden
gebruikt om de ecologische en/of sociale kenmerken van
het compartiment zoals hierna beschreven te bevorderen.

Effectenleningen :
Het compartiment zal geen beroep doen op leningen van
financiële instrumenten.

Ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG) –
Transparantie over duurzaamheid :
Dit compartiment belegt ten minste 90% van zijn activa
(exclusief liquiditeiten, instellingen voor collectieve
belegging en derivaten) in effecten die voldoen aan de
ecologische en sociale kenmerken die het bevordert. 20%
van de activa zal ook een duurzaam beleggingsdoel
nastreven, zoals gedefinieerd in verordening (EU) 2019/
2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27
november 2019 betreffende informatieverschaffing over
duurzaamheid in de financiëledienstensector.
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De bevordering van ecologische en sociale kenmerken
beoogt, door middel van een rigoureuze methodologie (cf.
onderdeel 'Selectiemethodologie voor ESG- en duurzame
beleggingen' hierna), om de fundamentele rechten te
handhaven, geen controversiële activiteiten te financieren
die de reputatie van de beleggingen op lange termijn
kunnen schaden, en de best practices en best efforts op
ESG-vlak te bevorderen.

Het compartiment heeft ook deels een duurzame
doelstelling. De nagestreefde duurzame doelstelling bestaat
erin te beleggen in ondernemingen waarvan de producten
en diensten bijdragen tot de financiering van de 17
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die de
Verenigde Naties (VN) hebben gedefinieerd, zoals
gezondheidsproducten en -diensten, onderwijsdiensten,
oplossingen voor waterbesparing en -voorziening,
oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie,
digitaliseringsdiensten, duurzame mobiliteitsdiensten enz.
Daarnaast wil het ondernemingen helpen hun bijdrage aan
duurzame ontwikkeling en ESG-kwesties te verbeteren
door een regelmatige dialoog aan te gaan en specifieke
verbeterpunten met hen te delen en die in de loop van de
tijd ook op te volgen. Bijgevolg is het deel van de
portefeuille dat aandacht heeft voor duurzame
doelstellingen, voornamelijk gericht op ondernemingen die
netto positief bijdragen, dat wil zeggen ondernemingen (1)
waarvan de kernactiviteit bestaat uit de ontwikkeling van
producten en diensten die bijdragen aan de
verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling (SDG) en (2) die het verst staan op het
gebied van duurzame ontwikkeling en engagement op het
vlak van ecologische, sociale en governancerisico's.

Het duediligencebeleid van DPAM ten aanzien van de
belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen
wordt uiteengezet in het beleid voor duurzaam en
verantwoord investeren, dat kan worden geraadpleegd op
de website www.dpamfunds.com (
Sustainable & Responsible Investment policy).

Beleggingsstrategie :

Selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen :

De criteria waaraan bedrijven moeten voldoen om te
worden opgenomen in het beleggingsuniversum, worden
bepaald op basis van onafhankelijk extern onderzoek en/of
intern onderzoek van DPAM. Die selectiecriteria zijn :

– Conformiteitsfilter voor UN Global Compact : Bedrijven
moeten de beginselen van het Global Compact van de
Verenigde Naties naleven (mensenrechten,
arbeidsrechten, milieubescherming, corruptiebestrij-

ding). DPAM gebruikt specifiek ESG-onderzoek van
niet-financiële ratingbureaus om te bepalen of een
onderneming al dan niet aan die beginselen voldoet.

– Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : Het uitsluitingsbeleid van
DPAM voor controversiële activiteiten heeft betrekking
op verschillende economische sectoren en activiteiten
waarvan het ethische en het duurzame karakter ter
discussie staat. Voor elk van die economische sectoren
en activiteiten worden in het uitsluitingsbeleid voor
controversiële activiteiten de uitsluitingscriteria en
-drempels bepaald. Bedrijven die betrokken zijn bij die
controversiële sectoren en activiteiten en die voldoen
aan de uitsluitingscriteria die zijn vastgesteld in het
beleid, worden uitgesloten uit de
beleggingsportefeuille.

– Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
ernstige ESG-controverses : De bedrijven mogen niet
betrokken zijn bij zware ESG-controverses, zoals
incidenten of beschuldigingen in verband met
ecologische, sociale of governancekwesties.

DPAM maakt gebruik van het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus om te beoordelen hoe ernstig
de controverses zijn waaraan bedrijven zijn
blootgesteld, en sluit vervolgens de ernstigste
controverses uit. DPAM stelt ook interne analyses op
van ESG-controverses waaraan bedrijven worden
blootgesteld. DPAM behoudt zich het recht voor ook
bedrijven uit te sluiten die het betrokken acht bij
controverses die voldoende ernstig zijn.

Wanneer het ESG-profiel van een bedrijf zodanig
verslechtert dat het niet langer voldoet aan het Global
Compact of wanneer zich een heel ernstige controverse
voordoet met betrekking tot het bedrijf, zal de beheerder
de betrokken belegging binnen de drie maanden verkopen
in het belang van de aandeelhouders van het
compartiment.

Voor het gedeelte van de beleggingen met een duurzame
doelstelling zijn dit de bijkomende criteria waaraan de
bedrijven moeten voldoen :

q Analyse en rating van het ESG-profiel van het bedrijf
waarin wordt belegd, via de ESG-scorekaart : DPAM
vult de verschillende ESG-uitsluitingsfilters aan met
scorekaarten van de ESG-risico's en -opportuniteiten.
Die analyseroosters maken het mogelijk de meest
relevante en meest wezenlijke ESG-risico's en
-opportuniteiten te identificeren waaraan emittenten
worden blootgesteld.
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q Impactonderzoek en duurzaamheidsthema's : DPAM
verzekert zich ervan dat de producten en/of diensten
van de onderneming – in verhouding tot de omzet –
duurzame ontwikkeling financieren, zoals
gezondheidsproducten en -diensten,
onderwijsgerelateerde diensten, energie-
efficiëntieoplossingen of digitaliseringsdiensten. De
gebruikte indicatoren zijn bijvoorbeeld het percentage
van de omzet dat het bedrijf genereert uit producten
of diensten die netto positief bijdragen 11 aan de VN-
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 1 (geen
armoede), 3 (goede gezondheid en welzijn) of 7
(betaalbare en duurzame energie) ; het engagement
van emittenten in hun beoordeling en controle van
milieurisico's ; bedrijven die lenings- en
microfinancieringsdiensten aanbieden aan
minderheden die moeilijk terechtkunnen bij
traditionele banknetwerken. Deze voorbeelden van
indicatoren zijn afkomstig van niet-financiële
ratingbureaus en kunnen in de loop van de tijd
veranderen op basis van de ontwikkelde
methodologieën en normen. Om de
duurzaamheidsdoelstelling van de portefeuille te
bewerkstelligen, is het de bedoeling dat minimaal 20%
van de ondernemingen waarin wordt belegd netto
positief bijdraagt.

Die selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen is gericht op :

– een CO2-voetafdruk (directe uitstoot scope 1 en 2)
onder het gemiddelde van het referentie-universum
vóór toepassing van de selectiemethodologie voor
ESG- en duurzame beleggingen ;

– een gemiddeld ESG-profiel onder dat van het
referentie-universum vóór toepassing van de
selectiemethodologie voor ESG- en duurzame
beleggingen ;

– een nulpositie in emittenten die geconfronteerd
worden met heel ernstige controverses rond
ecologische of sociale kwesties ;

– een nulpositie in emittenten die worden geacht niet te
voldoen aan de tien beginselen van het Global
Compact van de VN.

Het doel heeft betrekking op een voortschrijdende periode
van drie jaar. De analyse van die gegevens steunt op
diverse gegevensbronnen, waaronder gegevens van
emittenten en externe gegevensleveranciers.

De regio's en vermogenscategorieën houden verschillende
uitdagingen in met betrekking tot de kwaliteit en de
dekking van de gegevens waarmee rekening moet worden
gehouden, met name op de opkomende markten.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat bepaalde
gegevens gebaseerd zijn op gemodelleerde en niet op
gerapporteerde informatie. De gebruikte indicatoren zijn,
net zoals elk ander kwantitatief of kwalitatief model,
onderhevig aan het risico van het model, en geven de
verwachte veranderingen in het duurzaamheidsrisicoprofiel
van de emittenten mogelijk niet volledig weer.

Het compartiment beperkt zijn beleggingskeuzes tot de
effecten die zijn opgenomen in het hierboven
gedefinieerde universum ; beleggingen in waarden die
actief zijn in de vervaardiging, het gebruik of het bezit van
antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en
bepantsering op basis van verarmd uranium worden dus
uitgesloten.

Criteria voor goed bestuur :

De criteria van goed bestuur, die deel uitmaken van het
beleid van actief aandeelhouderschap, betrokkenheid en
een duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid, zijn
opgenomen in het beleggingsbeslissingsproces via de
verschillende stappen die hierna en in het bovenstaande
deel 'Selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen' worden beschreven :

i) Uitsluitingsfilter op basis van de naleving van het UN
Global Compact : corruptiepreventie is een van de vier
hoofdthema's van de tien beginselen

ii) Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : de criteria van goed
bestuur (ethische bedrijfsvoering, politiek lobbywerk,
corporate governance, corruptie en responsabilisering
van de bestuursorganen met betrekking tot ESG-
aspecten) maken deel uit van de analyse van
controverses, de ernst ervan en de corrigerende
maatregelen.

iii) Fundamentele en kwalitatieve ESG-benadering met
een sterke nadruk op governance en corporate
governance.

iv) Voor het deel van de belegging met een duurzame
doelstelling : de scorekaarten voor de ESG-risico's en
-opportuniteiten omvatten een analyse en een rating
van de corporate governance van de bedrijven, en in
het bijzonder de naleving van de beginselen die
worden gedefinieerd in het stembeleid van DPAM.
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v) Bestuursaspecten vormen ook een integraal deel van
de opvolging van de beleggingen, met name via het
stembeleid en het betrokkenheidsbeleid van DPAM,
die kunnen worden geraadpleegd op de website
www.dpamfunds.com (Voting policy /
Engagement policy).

Voorbeelden van uitsluitings- en selectiecriteria voor ESG-
en duurzame beleggingen :

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van het Global
Compact : ernstige schending van de arbeidsrechten in
de toeleveringsketen.

q Voorbeeld van een uitsluiting op basis van
ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële
activiteiten : materiële blootstelling aan thermische
steenkool, d.w.z. uitsluiting van ondernemingen die
betrokken zijn bij de winning van thermische steenkool
of die plannen hebben om hun activa voor de winning
van thermische steenkool uit te breiden of nieuwe
activa voor de winning van thermische steenkool tot
stand te brengen (zie het voormelde beleid voor
controversiële activiteiten van DPAM op de website
www.dpamfunds.com (Controversial Activities Policy)).

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van ernstige ESG-
controverses : herhaalde anti-concurrentiepraktijken
zonder het vooruitzicht op corrigerende en/of
preventieve maatregelen (zie beleid voor
controversiële activiteiten van DPAM via de website
www.dpamfunds.com (Controversial Activities Policy)).

q Voorbeeld van een positief selectiecriterium :
hoofdactiviteit gekoppeld aan de optimalisering van de
efficiëntie van de gezondheidszorg door digitalisering

Onderneming belast met de evaluatie van de
selectiecriteria voor ESG- en duurzame beleggingen :

DPAM is de onderneming die belast is met de evaluatie
van de selectiecriteria voor ESG- en duurzame beleggingen.
DPAM gebruikt het ESG-onderzoek van niet-financiële
ratingbureaus. DPAM beschikt over eigen, interne ESG-
onderzoekscapaciteit, en het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus wordt gebruikt als een van de
verschillende informatiebronnen. DPAM behoudt zich dan
ook het recht voor om op basis van de ontvangen
informatie te bepalen of een onderneming al dan niet
voldoet aan de globale ESG- en duurzaamheidscriteria.

Meer informatie :

Meer specifieke informatie over het product vindt u op de
website www.dpamfunds.com.

Het compartiment kan beleggen in deelbewijzen van een
andere icbe of een ander fonds dat direct of indirect
wordt beheerd door DPAM of een onderneming waaraan
DPAM is verbonden in het kader van een
gemeenschappelijk beheer of een gemeenschappelijke
controle of door een directe of indirecte deelname van
meer dan 10% van het kapitaal of van de stemrechten. Er
mag voor dergelijke beleggingen geen enkele uitgifte- of
terugkoopprovisie van de doelfondsen en geen enkele
beheerscommissie worden afgetrokken van de activa van
de bevek.

Benchmark :
Het compartiment gebruikt de volgende index als
benchmark : MSCI Europe Small Cap Net Return.

Deze index is representatief voor de markt van aandelen
met een kleine beurskapitalisatie uit ontwikkelde landen
(zoals gedefinieerd door MSCI en voornamelijk op basis
van het land van oprichting en het land van de 'primary
listing' van de effecten) van Europa.

De prestatie van deze index wordt berekend met
herbelegging van de netto dividenden (Net Return).

Beheerder van de index :
MSCI Limited is ingeschreven in het register van de ESMA
(European Securities and Markets Authority).

Gebruik van de benchmark :
De benchmark wordt gebruikt voor de vergelijking van de
prestaties. De selectie en de weging van de activa in de
portefeuille van het compartiment kunnen aanzienlijk
verschillen van de samenstelling van de benchmark.

De benchmark is niet afgestemd op de bevordering van de
ecologische en sociale kenmerken van het compartiment.
Zie het onderdeel 'Beleggingsstrategie' hiervoor voor een
beschrijving van de manier waarop het compartiment
ecologische en sociale kenmerken bevordert.

Wijziging of niet-publicatie van de index :
De beheervennootschap heeft solide, schriftelijke plannen
opgesteld voor de mogelijke gevallen waarin de index niet
langer wordt gepubliceerd of indien de samenstelling van
de index aanzienlijk wordt gewijzigd. In voorkomend geval
kiest de raad van bestuur van de bevek een andere index
in overeenstemming met deze plannen.
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Risicoprofiel van het compartiment :
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft
ingelegd.

Beschrijving van de risico’s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment :

Marktrisico (risico dat de hele markt of een categorie van
activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in
portefeuille kunnen worden beïnvloed),

Hoog. Aandelenbeleggingen

Kredietrisico (risico dat een uitgevende instelling of een
tegenpartij in gebreke blijft),

Neen. Beleggingen hoofdzakelijk in aandelen

Afwikkelingsrisico (risico dat een afwikkeling via een
betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de
betaling of de levering door een tegenpartij niet of niet in
overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt)

Laag. De afwikkeling van transacties gebeurt volgens
het systeem betaling tegen levering

Liquiditeitsrisico (risico dat een positie niet tijdig tegen een
redelijke prijs kan worden geliquideerd)

Gemiddeld. Beleggingen in aandelen van
vennootschappen met een kleine of gemiddelde
marktkapitalisatie.

Wisselkoers- of valutarisico (risico dat de waarde van een
belegging wordt beïnvloed door wisselkoers-schommelingen)

Gemiddeld. Tussen 25% en 50% van de activa wordt
verwacht uitgedrukt te zijn in een andere munt dan
de euro of de Deense kroon

Concentratierisico (risico’s die verband houden met een grote
concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op
bepaalde markten)

Gemiddeld. Beleggingen worden hoofdzakelijk in
Europa gedaan

Rendementsrisico (risico drukkend op het rendement, met
inbegrip van het feit dat het risico kan variëren naargelang de
keuzes van elke instelling voor collectieve belegging, alsmede
het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op
eventuele waarborgen van derden)

Niet van toepassing. Het beleggingsbeleid legt niet
op dat de samenstelling van een index, die de markt
weerspiegelt, wordt gevolgd en er is geen enkele
prestatievergoeding voorzien

Kapitaalrisico (risico’s voor het kapitaal, met inbegrip van het
potentiële risico van erosie als gevolg van inkopen van
aandelen en winstuitkeringen die hoger zijn dan het
beleggingsrendement)

Het compartiment geniet geen kapitaalbescherming
of –garantie.

Duurzaamheidsrisico (het risico dat zich een ecologische,
sociale of governancegebeurtenis voordoet die kan resulteren
in een potentieel of gerealiseerd wezenlijk verlies op de
waarde van het compartiment als gevolg van die gebeurtenis).

Laag. Duurzaamheidsaspecten maken inherent deel
uit van het beleggingsproces van het compartiment,
dat de nadruk legt op ecologische en/of sociale
aspecten of op een duurzame doelstelling.

Potentiële duurzaamheidsrisico's worden dus
gematigd door de duurzaamheidsscreening en de
uitsluitingsfilters die op het beleggingsuniversum van
het compartiment worden toegepast.

Risicoprofiel van de doorsneebelegger :
Dynamisch
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Beleggingshorizon : Dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun inleg binnen 6
jaar op te nemen.

TYPES AANDELEN DIE VOOR DIT COMPARTIMENT WORDEN AANGEBODEN :

Klasse Type Munteenheid ISIN-Code Vorm

A Distributie EUR BE0058183808 Op naam / Gedematerialiseerd

B Kapitalisatie EUR BE0058185829 Op naam / Gedematerialiseerd

B LC Kapitalisatie EUR BE6321400077 Op naam / Gedematerialiseerd

E Distributie EUR BE0948495297 Op naam / Gedematerialiseerd

F Kapitalisatie EUR BE0948494282 Op naam / Gedematerialiseerd

F LC Kapitalisatie EUR BE6321401083 Op naam / Gedematerialiseerd

L Kapitalisatie EUR BE0948994430 Op naam / Gedematerialiseerd

V Distributie EUR BE6246050262 Op naam / Gedematerialiseerd

W Kapitalisatie EUR BE6246055311 Op naam / Gedematerialiseerd

P Kapitalisatie EUR BE6254409434 Op naam / Gedematerialiseerd

J Kapitalisatie EUR BE6299488179 Op naam / Gedematerialiseerd

M Distributie EUR BE6299489185 Op naam / Gedematerialiseerd

N Kapitalisatie EUR BE6299490191 Op naam / Gedematerialiseerd

Initiële inschrijvingsdag :
7 december 1997

Initiële inschrijvingsprijs :
€ 123,98. Op 16/12/01 werden de kapitalisatie- en uitkeringsaandelen in drie gesplitst.

Het compartiment heeft het volledige vermogen ontvangen van het compartiment DPAM CAPITAL B Equities Belgium via
een fusie door overneming die van kracht is geworden op 26/02/2021.
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INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT DPAM INVEST B
Equities Euroland

VOORSTELLING :

Naam : DPAM INVEST B Equities Euroland

Oprichtingsdatum : 5 februari 1998

Bestaansduur : onbeperkt

BELEGGINGSGEGEVENS :
Doelstelling van het compartiment :
Dit compartiment belegt voornamelijk in aandelen van
vennootschappen die hun maatschappelijke zetel hebben
in één van de lidstaten van de Europese Unie die de euro
als nationale munt gebruiken en in ieder effect dat
toegang tot het kapitaal van deze vennootschappen
verleent. Andere vennootschappen die in voormelde
landen een belangrijk deel van hun, activa, activiteiten,
winstcentra of beslissingcentra hebben, worden hiermee
gelijkgesteld.

Meer bepaald, minstens twee derde van de beleggingen
van het compartiment gebeuren in aandelen van
vennootschappen met hun maatschappelijke zetel in één
van de lidstaten van de Europese Unie of die het grootste
deel van hun activa in één van de lidstaten van de
Europese Unie hebben en die de euro als nationale munt
gebruiken en in ieder effect dat toegang verleent tot het
kapitaal van deze vennootschappen.

Dit compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat
de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de
prestatie van een benchmark na te bootsen.

Het compartiment kan liquiditeiten in bijkomende mate of
tijdelijk onder de vorm van lopende rekeningen, deposito’s
of effecten aanhouden. Het compartiment belegt voor
maximaal 10% van zijn activa in open instellingen voor
collectieve belegging.

Geen formele waarborg is verleend aan de bevek, noch
aan zijn deelnemers.

Beleggingsbeleid van het compartiment :

Categorieën van toegelaten activa :
Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een
gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese
Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven
effecten, effecten van instelling voor collectieve belegging,
die al dan niet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/
65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat

van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële
derivaten met inbegrip van gelijkaardige instrumenten die
aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, OTC-
derivaten, andere effecten en instrumenten van de
geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en
geldmarktinstrumenten met het doel van het
compartiment verenigbaar zijn.

Toegelaten derivatentransacties :
Met inachtneming van de geldende wettelijke regels kan
het compartiment ook gebruikmaken van derivaten, zoals
bijvoorbeeld opties, futures, FX Forwards, kredietderivaten
en wisselverrichtingen op termijn, en dit zowel ter
verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen als ter
risicodekking. De belegger moet zich bewust zijn van het
feit dat dit soort derivaten volatieler kan zijn dan de
onderliggende instrumenten.

De financiële derivaten die in voorkomend geval worden
gebruikt om de beleggingsdoelstellingen van het
compartiment te verwezenlijken, zullen niet worden
gebruikt om de ecologische en/of sociale kenmerken van
het compartiment zoals hierna beschreven te bevorderen.

Effectenleningen :
Het compartiment kan ook effectenleningen toestaan in de
mate toegelaten door de wettelijke en reglementaire
bepalingen met betrekking tot instellingen van collectieve
belegging.

Ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG) –
Transparantie over duurzaamheid :
Het compartiment bevordert ecologische en sociale
kenmerken zoals gedefinieerd door verordening 2019/2088
van het Europees Parlement en de Raad van 27 november
2019 betreffende informatieverschaffing over
duurzaamheid in de financiëledienstensector ('verordening
2019/2088'), via een strikte methodologie (zie
Selectiemethodologie van de ESG-beleggingen), gericht op
de verdediging van fundamentele rechten, geen
financiering van controversiële activiteiten die de
langetermijnreputatie van de beleggingen mogelijk kunnen
schaden en het stimuleren van best practices en best
efforts inzake ESG-aspecten.

Het bevorderen van ecologische en sociale kenmerken
geldt voor de volledige portefeuille, behalve liquide
middelen, mogelijke derivaten, instellingen voor collectieve
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belegging en emittenten die geen toereikende informatie
rapporteren of waarnaar onvoldoende ESG-onderzoek
wordt verricht om hun ecologische en/of sociale
kenmerken te kunnen beoordelen.

Tot slot neemt het compartiment ook in sterke mate ESG-
factoren in aanmerking, en houdt het – evenwel op
flexibele wijze al naar gelang de wezenlijke uitdagingen
van de activiteitensectoren – rekening met meerdere ESG-
criteria. Zie het onderdeel 'Beleggingsstrategie' hierna voor
een beschrijving van deze benadering van 'ESG-integratie'
en de criteria waarop ze betrekking heeft.

Het duediligencebeleid van DPAM ten aanzien van de
belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen
wordt uiteengezet in het beleid voor duurzaam en
verantwoord investeren, dat kan worden geraadpleegd op
de website www.dpamfunds.com (
Sustainable & Responsible Investment policy).

Geen duurzame beleggingsdoelstelling :

Dit compartiment heeft geen duurzame
beleggingsdoelstelling in de zin van verordening 2019/
2088.

Het compartiment wil echter principieel behoedzaam te
werk gaan om 'aanzienlijke schade' aan het milieu of de
samenleving te voorkomen. Daartoe hanteert het
compartiment het beleid inzake controversiële activiteiten
van DPAM voor 'conventionele' strategieën, zoals
beschreven in het deel 'Selectiemethodologie van de ESG-
beleggingen' hierna en dat ook vrij kan worden
geraadpleegd via de website www.dpamfunds.com (
Controversial Activities Policy). Het compartiment belegt
niet in ondernemingen die de tien principes van het Global
Compact van de Verenigde Naties niet naleven, noch in
bedrijven die blootstaan aan controverses die als heel
zwaar worden beschouwd.

Beleggingsstrategie :

Selectiemethodologie voor de ESG-beleggingen :

Het compartiment hanteert (i) bindende
beleggingsbeperkingen qua blootstelling van bedrijven aan
bepaalde controversiële activiteiten en gedragingen,
evenals (ii) een niet-bindende beleggingsbenadering van
het type 'ESG-integratie' :

i) De bindende beleggingsbeperkingen zijn van
toepassing op ondernemingen die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten (a), op effecten die niet

voldoen aan de beginselen van het Global Compact
van de VN (b), en op effecten die betrokken zijn bij
zeer ernstige controverses (c) :

a) Conformiteit van de portefeuille met de beginselen
van het UN Global Compact : Het compartiment
belegt niet in ondernemingen die op het ogenblik
van aankoop van de positie niet voldoen aan de
tien principes van het UN Global Compact. Indien
een emittent niet langer conform wordt bevonden,
wordt met de onderneming een dialoog gestart op
basis van een kalender die overeenstemt met het
betrokkenheidsbeleid van DPAM, dat kan worden
geraadpleegd via de website www.dpamfunds.com
(Engagement policy), en wordt een grondige
analyse uitgevoerd om de verantwoordelijkheid
van de emittent ter zake vast te stellen, rekening
houdend met het ESG-profiel van de onderneming.
Indien DPAM de niet-conformiteit na dat
engagement en die analyse definitief bevestigt, zal
de beheerder de desbetreffende belegging binnen
de drie maanden na die definitieve beslissing
verkopen in het belang van de aandeelhouders
van het compartiment ;

b) Uitsluiting van de effecten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : Het compartiment sluit
beleggingen uit in ondernemingen die actief zijn in
de vervaardiging, het gebruik of het bezit van
antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en
bepantsering op basis van verarmd uranium, en
chemische of biologische wapens. Het
compartiment hanteert ook dwingende
beleggingsbeperkingen op de effecten van
vennootschappen die actief zijn in de productie of
de distributie van tabak of grondstoffen en
uitrustingen die nodig zijn om tabak te
produceren, de winning van thermische kolen of
de opwekking van elektriciteit uit steenkool. Deze
uitsluitingen gelden zowel op het ogenblik van de
aankoop van een positie als gedurende de periode
dat de positie in portefeuille wordt gehouden.

Die uitsluitingen worden gedetailleerd beschreven
in het beleid inzake controversiële activiteiten van
DPAM (deel over 'conventionele' strategieën), dat
kan worden geraadpleegd via de website
www.dpamfunds.com (
Controversial Activities Policy).

c) De blootstelling van de portefeuille aan zeer
ernstige ESG-controverses : Bedrijven die met heel
ernstige controverses kampen, komen niet in
aanmerking voor belegging op het moment dat de
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positie wordt gekocht. Indien een emittent is
blootgesteld aan een zeer ernstige controverse,
wordt met de onderneming een dialoog gestart op
basis van een kalender die overeenstemt met het
betrokkenheidsbeleid van DPAM, dat kan worden
geraadpleegd via de site www.dpamfunds.com (
Engagement policy), en wordt een grondige
analyse uitgevoerd om de verantwoordelijkheid
van de emittent ter zake vast te stellen, rekening
houdend met het ESG-profiel van de onderneming.
Indien DPAM de niet-conformiteit na dat
engagement en die analyse definitief bevestigt, zal
de beheerder de desbetreffende belegging binnen
de drie maanden na die definitieve beslissing
verkopen in het belang van de aandeelhouders
van het compartiment ;

Er worden regelmatig uitsluitingslijsten bijgewerkt van
individuele bedrijven die op grond van de voormelde
criteria (a), (b) en (c) zijn uitgesloten, die worden
ingevoerd in de systemen voor toezicht op de
beleggingen in de portefeuille.

ii) De 'ESG-integratiebenadering' houdt in dat er op een
flexibele manier rekening wordt gehouden met de
volgende criteria :

a) De blootstelling van de portefeuille aan andere
ESG-controverses dan zeer ernstige controverses
(die formeel worden uitgesloten zoals aangegeven
in (i) hierboven), d.w.z. controverses met
betrekking tot de ecologische, sociale of
governance-impact van een bedrijf. De beheerders
worden geïnformeerd over de eventuele
blootstelling van het compartiment aan
ondernemingen die betrokken zijn bij ESG-
controverses, en worden (weliswaar zonder
formele dwang) aangemoedigd om beleggingen
van het compartiment in die ondernemingen
zoveel mogelijk te beperken ;

b) de ESG-rating van de portefeuille op basis van de
ESG-ratings van de bedrijven in portefeuille, zoals
verstrekt door niet-financiële ratingbureaus ;

c) de koolstofvoetafdruk van de portefeuille ;

d) in het algemeen, de mate waarin sectoranalisten
in hun onderzoek en hun beleggingsaanbevelingen
rekening houden met de belangrijkste en
relevantste ESG-elementen en -informatie, en de
integratie (zonder formele uitsluitingen) door de
beheerders van die wezenlijke elementen en
thema's in hun beleggingsbeslissingen.

DPAM wil met betrekking tot de vier criteria vermeld
in deel (ii) 'ESG-integratie' een zekere flexibiliteit
behouden. Die criteria leiden dus niet tot een formele
of systematische uitsluiting (onverminderd de
uitsluitingen die voortvloeien uit het onder punt (i)
hierboven vermelde beleid inzake controversiële
activiteiten).

Criteria van goed bestuur :

De criteria van goed bestuur, die deel uitmaken van het
beleid van actief aandeelhouderschap, betrokkenheid en
een verantwoord en duurzaam beleggingsbeleid, zijn
opgenomen in het beleggingsbeslissingsproces via de
verschillende stappen die hierboven in het deel
'Selectiemethodologie voor de ESG-beleggingen' worden
beschreven :

i) Conformiteit van de portefeuille met de beginselen
van het UN Global Compact : corruptiepreventie is een
van de vier hoofdthema's van de tien beginselen.

ii) De blootstelling van de portefeuille aan zeer ernstige
ESG-controverses : de criteria van goed bestuur
(ethische bedrijfsvoering, politiek lobbywerk, corporate
governance, corruptie en responsabilisering van de
bestuursorganen met betrekking tot ESG-aspecten)
maken deel uit van de analyse van controverses, de
ernst ervan en de corrigerende maatregelen.

iii) Kwalitatieve ESG-benadering : Het fundamentele
onderzoek van DPAM draait voornamelijk rond
governance en corporate governance.

iv) Het stembeleid van DPAM draagt bij tot de
bevordering van goede praktijken op het gebied van
corporate governance (scheiding der machten,
onafhankelijkheid en adequaatheid van de raad van
bestuur, eerbiediging van de rechten van
minderheidsaandeelhouders, kwaliteit van de interne
en externe audit enz.). Het betrokkenheidsbeleid van
DPAM is gekoppeld aan dat stembeleid en past de
beginselen daarvan toe.

Bestuursaspecten vormen ook een integraal deel van de
opvolging van de beleggingen, met name via het
stembeleid en het betrokkenheidsbeleid van DPAM, die
kunnen worden geraadpleegd op de website
www.dpamfunds.com (Voting policy / Engagement policy).

Voorbeelden van uitsluitingscriteria :

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van het Global
Compact : ernstige schending van de arbeidsrechten in
de toeleveringsketen.
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q Voorbeeld van een uitsluiting op basis van
ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële
activiteiten : materiële blootstelling aan tabak, d.w.z.
tabaksproducenten, tabaksleveranciers, -verdelers en
-kleinhandelaars op basis van blootstellingsdrempels
die kijken naar het percentage omzet dat wordt
gegenereerd, zoals wordt verduidelijkt in het beleid
inzake controversiële activiteiten dat kan worden
geraadpleegd via de website www.dpamfunds.com (
Controversial Activities Policy).

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van ernstige ESG-
controverses : herhaalde anti-concurrentiepraktijken
zonder het vooruitzicht op corrigerende en/of
preventieve maatregelen.

Onderneming belast met de evaluatie van de
selectiecriteria voor ESG-beleggingen :

DPAM is de onderneming die belast is met de evaluatie
van de selectiecriteria voor ESG-beleggingen. DPAM
gebruikt het ESG-onderzoek van niet-financiële
ratingbureaus. DPAM beschikt over eigen, interne ESG-
onderzoekscapaciteit, en het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus wordt gebruikt als een van de
verschillende informatiebronnen. DPAM behoudt zich dan
ook het recht voor om op basis van de ontvangen
informatie te bepalen of een onderneming al dan niet
voldoet aan de globale ESG-criteria.

Meer informatie :

Meer specifieke informatie over het product vindt u op de
website www.dpamfunds.com.

Het compartiment kan beleggen in rechten van
deelneming van een andere ICBE of een ander fonds dat
rechtstreeks of onrechtstreeks beheerd wordt door DPAM
of door een vennootschap waarmee DPAM is verbonden
via gemeenschappelijke bedrijfsvoering of
gemeenschappelijke zeggenschapsuitoefening of door een
rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming van meer dan
10% van het kapitaal of van de stemmen. Met betrekking

tot dergelijke beleggingen mag geen enkele intrede- of
uittredingsprovisie van de doelfondsen, noch een
beheervergoeding worden aangerekend aan de activa van
de BEVEK.

Benchmark :
Het compartiment gebruikt de volgende index als
benchmark : MSCI EMU Net Return

Deze index is representatief voor de markt van aandelen
met een grote en middelgrote beurskapitalisatie van
ontwikkelde landen (zoals gedefinieerd door MSCI en
voornamelijk op basis van het land van oprichting en het
land van de 'primary listing' van de effecten) van de EMU.

De prestatie van deze index wordt berekend met
herbelegging van de netto dividenden (Net Return).

Beheerder van de index :
MSCI Limited is ingeschreven in het register van de ESMA
(European Securities and Markets Authority).

Gebruik van de benchmark :
De benchmark wordt gebruikt voor de vergelijking van de
prestaties. De selectie en de weging van de activa in de
portefeuille van het compartiment kunnen aanzienlijk
verschillen van de samenstelling van de benchmark.

De benchmark is niet afgestemd op de bevordering van de
ecologische en sociale kenmerken van het compartiment.
Zie het onderdeel 'Beleggingsstrategie' hiervoor voor een
beschrijving van de manier waarop het compartiment
ecologische en sociale kenmerken bevordert.

Wijziging of niet-publicatie van de index :
De beheervennootschap heeft solide, schriftelijke plannen
opgesteld voor de mogelijke gevallen waarin de index niet
langer wordt gepubliceerd of indien de samenstelling van
de index aanzienlijk wordt gewijzigd. In voorkomend geval
kiest de raad van bestuur van de bevek een andere index
in overeenstemming met deze plannen.

Risicoprofiel van het compartiment :
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft
ingelegd.

Beschrijving van de risico’s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment :

Marktrisico (risico dat de hele markt of een categorie van
activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in
portefeuille kunnen worden beïnvloed),

Hoog. Aandelenbeleggingen

Kredietrisico (risico dat een uitgevende instelling of een
tegenpartij in gebreke blijft),

Geen. Beleggingen hoofdzakelijk in aandelen
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Afwikkelingsrisico (risico dat een afwikkeling via een
betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de
betaling of de levering door een tegenpartij niet of niet in
overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt)

Laag. De afwikkeling van transacties gebeurt volgens
het systeem betaling tegen levering

Liquiditeitsrisico (risico dat een positie niet tijdig tegen een
redelijke prijs kan worden geliquideerd)

Laag. Beleggingen hoofdzakelijk in aandelen die als
gemakkelijk verhandelbaar beschouwd worden.

Wisselkoers- of valutarisico (risico dat de waarde van een
belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen)

Geen. Ten gevolge van het beleggingsbeleid

Concentratierisico (risico’s die verband houden met een grote
concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op
bepaalde markten)

Hoog. De beleggingen worden hoofdzakelijk gedaan
in lidstaten van de Europese Unie, die de euro als
munt gebruiken

Rendementsrisico (risico drukkend op het rendement, met
inbegrip van het feit dat het risico kan variëren naargelang de
keuzes van elke instelling voor collectieve belegging, alsmede
het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op
eventuele waarborgen van derden)

Niet van toepassing. Het beleggingsbeleid legt niet
op dat de samenstelling van een index, die de markt
weerspiegelt, wordt gevolgd en er is geen enkele
prestatievergoeding voorzien

Kapitaalrisico (risico’s voor het kapitaal, met inbegrip van het
potentiële risico van erosie als gevolg van inkopen van
aandelen en winstuitkeringen die hoger zijn dan het
beleggingsrendement)

Het compartiment geniet geen kapitaalbescherming
of -garantie.

Duurzaamheidsrisico (de kans dat zich een ecologische, sociale
of governancegebeurtenis voordoet die kan resulteren in een
potentieel of gerealiseerd wezenlijk verlies op de waarde van
het compartiment als gevolg van die gebeurtenis).

Gematigd. In het proces voor de selectie van de
beleggingen en de screening van het compartiment
wordt rekening gehouden met het
duurzaamheidsaspect, met een nadruk op
ecologische en/of sociale aspecten. Het
duurzaamheidsrisico blijft echter bestaan, omdat de
integratie van de naleving van die regels sterk wordt
aanbevolen, maar niet bindend is voor
beleggingsbeslissingen, met uitzondering van de
normatieve screening op de tien beginselen van het
UN Global Compact en de negatieve screening naar
de ernst van de controverses waarmee emittenten
te maken kunnen krijgen. De impact van schadelijke
gebeurtenissen op het vlak van duurzaamheid kan
immers wezenlijke duurzaamheidsrisico's doen
ontstaan die negatief kunnen uitpakken voor het
rendement van het compartiment.

Emittenten met een blootstelling aan controversiële
activiteiten (zoals antipersoonsmijnen,
clustermunitie, verarmd uranium of
tabaksproducenten) zijn aan de basis uitgesloten van
het beleggingsuniversum.

Risicoprofiel van de doorsneebelegger :
Dynamisch
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Beleggingshorizon : Dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun inleg binnen 5
jaar op te nemen.

TYPES AANDELEN DIE VOOR DIT COMPARTIMENT WORDEN AANGEBODEN :

Klasse Type Munteenheid ISIN Code Vorm

A Distributie EUR BE0058181786 Op naam / Gedematerialiseerd

B Kapitalisatie EUR BE0058182792 Op naam / Gedematerialiseerd

E Distributie EUR BE0948485199 Op naam / Gedematerialiseerd

F Kapitalisatie EUR BE0948484184 Op naam / Gedematerialiseerd

F USD HEDGED 12 Kapitalisatie USD BE6315787208 Op naam / Gedematerialiseerd

F CHF HEDGED 12 Kapitalisatie CHF BE6315786192 Op naam / Gedematerialiseerd

L Kapitalisatie EUR BE0948984332 Op naam / Gedematerialiseerd

V Distributie EUR BE6246056327 Op naam / Gedematerialiseerd

W Kapitalisatie EUR BE6246057333 Op naam / Gedematerialiseerd

P Kapitalisatie EUR BE6254411455 Op naam / Gedematerialiseerd

J Kapitalisatie EUR BE6299439651 Op naam / Gedematerialiseerd

M Distributie EUR BE6299440667 Op naam / Gedematerialiseerd

N Kapitalisatie EUR BE6299441673 Op naam / Gedematerialiseerd

Initiële inschrijvingsdag :
19 april 1998

Initiële inschrijvingsprijs :
€ 123,98. Op 16/12/2001, werden de aandelen van het compartiment in twee gesplitst.
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12 ‘Hedged’ –klassen
- De minimale tolerantiedrempel van het valutarisico ten opzichte van de euro (referentievaluta van het compartiment) bedraagt 95% van de netto-inventariswaarde van
de gehedgde klasse. Het maximale afwijkingspercentage werd vastgelegd op 105% van de netto-inventariswaarde van de gehedgde klasse.
- Elke betrokken aandelenklasse kan bijkomende kosten van 0,01% per maand dragen voor dit afdekkingsbeleid van het valutarisico.



INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT DPAM INVEST B
Real Estate Europe Sustainable

VOORSTELLING :

Naam : DPAM INVEST B Real Estate Europe Sustainable

Oprichtingsdatum : 16 december 1999

Bestaansduur : onbeperkt

BELEGGINGSGEGEVENS :
Doelstelling van het compartiment :
De bedoeling van dit compartiment is de aandeelhouders,
via een evenwichtig beheersbeleid, op lange termijn de
hoogst mogelijke return aan te bieden door zijn activa te
beleggen in titels die representatief zijn voor de
vastgoedsector in de brede zin, in Europa. Tot deze
effecten zullen o.a. aandelen van Gereglementeerde
Vastgoedvennootschappen (GVV's) behoren,, net als
vastgoedcertificaten, aandelen van
vastgoedvennootschappen en vennootschappen die actief
zijn in de vastgoedpromotie en -ontwikkeling, aandelen
van beleggingsvennootschappen inzake
vastgoedvorderingen, enz. Deze bedrijven zijn geselecteerd
op basis van de naleving van ecologische, sociale en
bestuurscriteria (ESG).

Het compartiment belegt meer bepaald minstens twee
derde van haar totaal activa in titels die representatief zijn
voor de vastgoedsector en die uitgegeven zijn door
vennootschappen met hun maatschappelijke zetel in
Europa of die het grootste deel van hun activiteiten in
Europa uitoefenen.

Door middel van een strenge ESG-methodologie en strikte
uitsluitingen waakt het compartiment erover dat de
andere ecologische en sociale doelstellingen niet worden
ondermijnd en dat de vereiste goede governancepraktijken
gewaarborgd blijven.

Dit compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat
de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de
prestatie van een benchmark na te bootsen.

Het compartiment kan liquiditeiten in bijkomende mate of
tijdelijk onder de vorm van lopende rekeningen, deposito’s
of effecten aanhouden. Het compartiment belegt voor
maximaal 10% van zijn activa in open instellingen voor
collectieve belegging.

Geen formele waarborg is verleend aan de bevek, noch
aan zijn deelnemers.

Beleggingsbeleid van het compartiment :
Het compartiment kan beleggen in deelbewijzen van een
andere icbe of een ander fonds dat direct of indirect
wordt beheerd door DPAM of een onderneming waaraan
DPAM is verbonden in het kader van een
gemeenschappelijk beheer of een gemeenschappelijke
controle of door een directe of indirecte deelname van
meer dan 10% van het kapitaal of van de stemrechten. Er
mag voor dergelijke beleggingen geen enkele uitgifte- of
terugkoopprovisie van de doelfondsen en geen enkele
beheerscommissie worden afgetrokken van de activa van
de bevek.

Categorieën van toegelaten activa :
Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een
gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese
Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven
effecten, effecten van instelling voor collectieve belegging,
die al dan niet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/
65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat
van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële
derivaten met inbegrip van gelijkaardige instrumenten die
aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, OTC-
derivaten, andere effecten en instrumenten van de
geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en
geldmarktinstrumenten met het doel van het
compartiment verenigbaar zijn.

Toegelaten derivatentransacties :
Met inachtneming van de geldende wettelijke regels kan
het compartiment ook gebruikmaken van derivaten, zoals
bijvoorbeeld opties, futures, FX Forwards, kredietderivaten
en wisselverrichtingen op termijn, en dit zowel ter
verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen als ter
risicodekking. De belegger moet zich bewust zijn van het
feit dat dit soort derivaten volatieler kan zijn dan de
onderliggende instrumenten. Derivaten mogen worden
gebruikt voor zover zij het defensieve karakter van de
portefeuille onderschrijven.

De financiële derivaten die in voorkomend geval worden
gebruikt om de beleggingsdoelstellingen van het
compartiment te verwezenlijken, zullen niet worden
gebruikt om de ecologische en/of sociale kenmerken van
het compartiment zoals hierna beschreven te bevorderen.
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Effectenleningen :
Het compartiment zal geen beroep doen op leningen van
financiële instrumenten.

Ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG) –
Transparantie over duurzaamheid :
Dit compartiment belegt ten minste 90% van zijn activa
(exclusief liquiditeiten, instellingen voor collectieve
belegging en derivaten) in effecten die voldoen aan de
ecologische en sociale kenmerken die het bevordert. 20%
van de activa zal ook een duurzaam beleggingsdoel
nastreven, zoals gedefinieerd in verordening (EU) 2019/
2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27
november 2019 betreffende informatieverschaffing over
duurzaamheid in de financiëledienstensector.

De bevordering van ecologische en sociale kenmerken
beoogt, door middel van een rigoureuze methodologie (cf.
onderdeel 'Selectiemethodologie voor ESG- en duurzame
beleggingen' hierna), om de fundamentele rechten te
handhaven, geen controversiële activiteiten te financieren
die de reputatie van de beleggingen op lange termijn
kunnen schaden, en de best practices en best efforts op
ESG-vlak te bevorderen.

Het compartiment heeft ook deels een duurzame
doelstelling. De duurzame doelstelling bestaat erin te
beleggen in ondernemingen die met hun producten en
diensten bijdragen tot de financiering van de 17
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die de
Verenigde Naties (VN) hebben gedefinieerd, zoals de
ontwikkeling van duurzame infrastructuur, groene
gebouwen, energie-efficiëntere gebouwen of gebouwen
met groene certificaten, ondernemingen die gebouwen
bezitten en/of uitbaten die bestemd zijn voor
bejaardentehuizen, medische centra of onderzoekscentra
op het gebied van biowetenschappen en biotechnologie
enz. Daarnaast wil het ondernemingen helpen hun
bijdrage aan duurzame ontwikkeling en ESG-kwesties te
verbeteren door een regelmatige dialoog aan te gaan en
specifieke verbeterpunten met hen te delen en die in de
loop van de tijd ook op te volgen. Bijgevolg is het deel van
de portefeuille dat aandacht heeft voor duurzame
doelstellingen, voornamelijk gericht op ondernemingen die
netto positief bijdragen, dat wil zeggen ondernemingen (1)
waarvan de kernactiviteit bestaat uit de ontwikkeling van
producten en diensten die bijdragen aan de
verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling (SDG) en (2) die het verst staan op het
gebied van duurzame ontwikkeling en engagement op het
vlak van ecologische, sociale en governancerisico's.

Het duediligencebeleid van DPAM ten aanzien van de
belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen
wordt uiteengezet in het beleid voor duurzaam en
verantwoord investeren, dat kan worden geraadpleegd op
de website www.dpamfunds.com (
Sustainable & Responsible Investment policy).

Beleggingsstrategie :

Selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen :

De criteria waaraan ondernemingen moeten voldoen om
te worden opgenomen in het beleggingsuniversum,
worden bepaald op basis van onafhankelijk extern
onderzoek en/of intern onderzoek van DPAM. Die
selectiecriteria zijn :

– Conformiteitsfilter voor UN Global Compact : Bedrijven
moeten de beginselen van het Global Compact van de
Verenigde Naties naleven (mensenrechten,
arbeidsrechten, milieubescherming, corruptiebestrij-
ding). DPAM gebruikt specifiek ESG-onderzoek van
niet-financiële ratingbureaus om te bepalen of een
onderneming al dan niet aan die beginselen voldoet.

– Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : Het uitsluitingsbeleid van
DPAM voor controversiële activiteiten heeft betrekking
op verschillende economische sectoren en activiteiten
waarvan het ethische en het duurzame karakter ter
discussie staat. Voor elk van die economische sectoren
en activiteiten worden in het uitsluitingsbeleid voor
controversiële activiteiten de uitsluitingscriteria en
-drempels bepaald. Bedrijven die betrokken zijn bij die
controversiële sectoren en activiteiten en die voldoen
aan de uitsluitingscriteria die zijn vastgesteld in het
beleid, worden uitgesloten uit de
beleggingsportefeuille.

– Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
ernstige ESG-controverses : De bedrijven mogen niet
betrokken zijn bij zware ESG-controverses, zoals
incidenten of beschuldigingen in verband met
ecologische, sociale of governancekwesties.

DPAM maakt gebruik van het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus om te beoordelen hoe ernstig
de controverses zijn waaraan bedrijven zijn
blootgesteld, en sluit vervolgens de ernstigste
controverses uit. DPAM stelt ook interne analyses op
van ESG-controverses waaraan bedrijven worden
blootgesteld. DPAM behoudt zich het recht voor ook
bedrijven uit te sluiten die het betrokken acht bij
controverses die voldoende ernstig zijn.
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Wanneer het ESG-profiel van een bedrijf zodanig
verslechtert dat het niet langer voldoet aan het Global
Compact of wanneer zich een heel ernstige controverse
voordoet met betrekking tot het bedrijf, zal de beheerder
de betrokken belegging binnen de drie maanden verkopen
in het belang van de aandeelhouders van het
compartiment.

Voor het gedeelte van de beleggingen met een duurzame
doelstelling zijn dit de bijkomende criteria waaraan de
bedrijven moeten voldoen :

q Analyse en rating van het ESG-profiel van het bedrijf
waarin wordt belegd, via de ESG-scorekaart : DPAM
vult de verschillende ESG-uitsluitingsfilters aan met
scorekaarten van de ESG-risico's en -opportuniteiten.
Die analyseroosters maken het mogelijk de meest
relevante en meest wezenlijke ESG-risico's en
-opportuniteiten te identificeren waaraan emittenten
zijn blootgesteld.

q Effectenonderzoek en duurzaamheidsthema's : DPAM
verzekert zich ervan dat de producten en/of diensten
van de onderneming – in verhouding tot de omzet –
duurzame ontwikkeling financieren, zoals de
ontwikkeling van duurzame infrastructuur, groene
gebouwen, energie-efficiëntere gebouwen of
gebouwen met groene certificaten, ondernemingen die
gebouwen bezitten en/of uitbaten die bestemd zijn
voor bejaardentehuizen, medische centra of
onderzoekscentra op het gebied van
biowetenschappen en biotechnologie enz. De
gebruikte indicatoren zijn bijvoorbeeld het percentage
van de omzet dat het bedrijf genereert uit producten
of diensten die netto positief bijdragen 13 aan de VN-
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 7
(betaalbare en duurzame energie), 9 (industrie,
innovatie en infrastructuur) of 11 (duurzame steden en
gemeenschappen) ; het engagement van emittenten in
hun beoordeling en controle van milieurisico's ; Enz.
Deze voorbeelden van indicatoren zijn afkomstig van
niet-financiële ratingbureaus en kunnen in de loop van
de tijd veranderen op basis van de ontwikkelde
methodologieën en normen. Om de
duurzaamheidsdoelstelling van de portefeuille te
bewerkstelligen, is het de bedoeling dat minimaal 20%
van de ondernemingen waarin wordt belegd netto
positief bijdraagt.

Die selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen is gericht op :

– een CO2-voetafdruk (directe uitstoot scope 1 en 2)
onder het gemiddelde van het referentie-universum
vóór toepassing van de selectiemethodologie voor
ESG- en duurzame beleggingen ;

– een gemiddeld ESG-profiel onder dat van het
referentie-universum vóór toepassing van de
selectiemethodologie voor ESG- en duurzame
beleggingen ;

– een nulpositie in emittenten die geconfronteerd
worden met heel ernstige controverses rond
ecologische of sociale kwesties ;

– een nulpositie in emittenten die worden geacht niet te
voldoen aan de tien beginselen van het Global
Compact van de VN.

Het doel heeft betrekking op een voortschrijdende periode
van drie jaar. De analyse van die gegevens steunt op
diverse gegevensbronnen, waaronder gegevens van
emittenten en externe gegevensleveranciers.

De regio's en vermogenscategorieën houden verschillende
uitdagingen in met betrekking tot de kwaliteit en de
dekking van de gegevens waarmee rekening moet worden
gehouden, met name op de opkomende markten.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat bepaalde
gegevens gebaseerd zijn op gemodelleerde en niet op
gerapporteerde informatie. De gebruikte indicatoren zijn,
net zoals elk ander kwantitatief of kwalitatief model,
onderhevig aan het risico van het model, en geven de
verwachte veranderingen in het duurzaamheidsrisicoprofiel
van de emittenten mogelijk niet volledig weer.

Het compartiment beperkt zijn beleggingskeuzes tot de
effecten die zijn opgenomen in het hierboven
gedefinieerde universum ; beleggingen in waarden die
actief zijn in de vervaardiging, het gebruik of het bezit van
antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en
bepantsering op basis van verarmd uranium worden dus
uitgesloten.

Criteria voor goed bestuur :

De criteria van goed bestuur, die deel uitmaken van het
beleid als actief aandeelhouderschap, betrokkenheid en
een duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid, zijn
opgenomen in het beleggingsbeslissingsproces via de
verschillende stappen die hierna en in het bovenstaande
deel 'Selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen' worden beschreven :

DPAM INVEST B NV 54
Prospectus

Publicatiedatum : 15/04/2021

DPAM INVEST B NV
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op het niveau van de globale portefeuille. Op basis van het SDG-kader van de VN wordt in de impactbijdrage rekening gehouden met enerzijds (1) de mate waarin de
producten en diensten van de onderneming waarin wordt belegd, bijdragen aan de verwezenlijking van de SDG's en anderzijds (2) de negatieve impact van hun
activiteiten over de hele waardeketen.



i) Uitsluitingsfilter op basis van de naleving van het UN
Global Compact : corruptiepreventie is een van de vier
hoofdthema's van de tien beginselen

ii) Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : de criteria van goed
bestuur (ethische bedrijfsvoering, politiek lobbywerk,
corporate governance, corruptie en responsabilisering
van de bestuursorganen met betrekking tot ESG-
aspecten) maken deel uit van de analyse van
controverses, de ernst ervan en de corrigerende
maatregelen.

iii) Fundamentele en kwalitatieve ESG-benadering met
een sterke nadruk op governance en corporate
governance.

iv) Voor het deel van de belegging met een duurzame
doelstelling : de scorekaarten voor de ESG-risico's en
-opportuniteiten omvatten een analyse en een rating
van de corporate governance van de bedrijven, en in
het bijzonder de naleving van de beginselen die
worden gedefinieerd in het stembeleid van DPAM.

v) Bestuursaspecten vormen ook een integraal deel van
de opvolging van de beleggingen, met name via het
stembeleid en het betrokkenheidsbeleid van DPAM,
die kunnen worden geraadpleegd op de website
www.dpamfunds.com (Voting policy /
Engagement policy).

Voorbeelden van uitsluitings- en selectiecriteria voor ESG-
en duurzame beleggingen :

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van het Global
Compact : gevallen van fraude, verduistering en
oplichting, zaken die in strijd zijn met het tiende
beginsel van het Global Compact van de Verenigde
Naties.

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van ernstige ESG-
controverses : gevallen van omkoping van
beslissingnemers van de overheid om bevoorrechte
toegang te krijgen tot percelen en/of illegale
vastgoedprojecten te regulariseren en/of de aanleg
van openbare infrastructuur te verkrijgen waardoor de
waarde van vastgoed stijgt.

q Voorbeeld van een uitsluiting op basis van bedrijven
die betrokken zijn bij controversiële activiteiten :
wezenlijke blootstelling aan gokspellen via
investeringen in casino's voor een blootstelling in
procentuele omzet boven de drempel die is bepaald in
het beleid inzake controversiële activiteiten, dat te
vinden is op de website www.dpamfunds.com (
Controversial Activities Policy).

Onderneming belast met de evaluatie van de
selectiecriteria voor ESG- en duurzame beleggingen :

DPAM is de onderneming die belast is met de evaluatie
van de selectiecriteria voor ESG- en duurzame beleggingen.
DPAM gebruikt het ESG-onderzoek van niet-financiële
ratingbureaus. DPAM beschikt over eigen, interne ESG-
onderzoekscapaciteit, en het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus wordt gebruikt als een van de
verschillende informatiebronnen. DPAM behoudt zich dan
ook het recht voor om op basis van de ontvangen
informatie te bepalen of een onderneming al dan niet
voldoet aan de globale ESG- en duurzaamheidscriteria.

Meer informatie :

Meer specifieke informatie over het product vindt u op de
website www.dpamfunds.com.

Benchmark :
Het compartiment gebruikt de volgende index als
benchmark : GPR Europe UK 25% Capped Net Return

Deze index is representatief voor beursgenoteerde
vastgoedvennootschappen in de ontwikkelde landen van
Europa. De GPR Europe UK 25% Capped Net Return is een
index op maat voor DPAM berekend door Global Property
Research. In deze index is de weging van het Verenigd
Koninkrijk beperkt tot 25%.

De prestatie wordt berekend met herbelegging van de
netto dividenden (Net Return).

Beheerder van de index :
Global Property Research is ingeschreven in het register
van de ESMA (European Securities and Markets Authority).

Gebruik van de benchmark :
De benchmark wordt gebruikt voor de vergelijking van de
prestaties. De selectie en de weging van de activa in de
portefeuille van het compartiment kunnen aanzienlijk
verschillen van de samenstelling van de benchmark.

De benchmark is niet afgestemd op de bevordering van de
ecologische en sociale kenmerken van het compartiment.
Zie het onderdeel 'Beleggingsstrategie' hiervoor voor een
beschrijving van de manier waarop het compartiment
ecologische en sociale kenmerken bevordert.

Wijziging of niet-publicatie van de index :
De beheervennootschap heeft solide, schriftelijke plannen
opgesteld voor de mogelijke gevallen waarin de index niet
langer wordt gepubliceerd of indien de samenstelling van
de index aanzienlijk wordt gewijzigd. In voorkomend geval
kiest de raad van bestuur van de bevek een andere index
in overeenstemming met deze plannen.

DPAM INVEST B NV 55
Prospectus

Publicatiedatum : 15/04/2021

DPAM INVEST B NV

http://www.dpamfunds.com
https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006838/DPAM_policy_voting.pdf
https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006835/DPAM_policy_engagement.pdf
http://www.dpamfunds.com
https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006839/DPAM_policy_Controversial_activities.pdf
http://www.dpamfunds.com
https://www.dpamfunds.com/responsible-investment.html


Risicoprofiel van het compartiment :
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft
ingelegd.

Beschrijving van de risico’s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment :

Marktrisico (risico dat de hele markt of een categorie van
activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in
portefeuille kunnen worden beïnvloed)

Gemiddeld. Het compartiment belegt in effecten die
voor de vastgoedmarkt representatief zijn

Kredietrisico (risico dat een uitgevende instelling of een
tegenpartij in gebreke blijft)

Geen. Hoofdzakelijk een aandelencompartiment

Afwikkelingsrisico (risico dat een afwikkeling via een
betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de
betaling of de levering door een tegenpartij niet of niet in
overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt)

Laag. De afwikkeling van transacties gebeurt volgens
het systeem betaling tegen levering

Liquiditeitsrisico (risico dat een positie niet tijdig tegen een
redelijke prijs kan worden geliquideerd)

Gemiddeld. Het compartiment belegt hoofdzakelijk
in effecten die voor de vastgoedmarkt representatief
zijn

Wisselkoers- of valutarisico (risico dat de waarde van een
belegging wordt beïnvloed door wisselkoers-schommelingen)

Gemiddeld. Tussen 25% en 50% van de activa wordt
verwacht uitgedrukt te zijn in een andere munt dan
de euro of de Deense kroon

Concentratierisico (risico’s die verband houden met een grote
concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op
bepaalde markten)

Gemiddeld. De beleggingen worden hoofdzakelijk in
Europa gedaan

Rendementsrisico (risico drukkend op het rendement, met
inbegrip van het feit dat het risico kan variëren naargelang de
keuzes van elke instelling voor collectieve belegging, alsmede
het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op
eventuele waarborgen van derden)

Niet van toepassing. Het beleggingsbeleid legt niet
op dat de samenstelling van een index, die de markt
weerspiegelt, wordt gevolgd en er is geen enkele
prestatievergoeding voorzien

Kapitaalrisico (risico’s voor het kapitaal, met inbegrip van het
potentiële risico van erosie als gevolg van inkopen van
aandelen en winstuitkeringen die hoger zijn dan het
beleggingsrendement)

Het compartiment geniet geen kapitaalbescherming
of -garantie

Duurzaamheidsrisico (de kans dat zich een ecologische, sociale
of governancegebeurtenis voordoet die kan resulteren in een
potentieel of gerealiseerd wezenlijk verlies op de waarde van
het fonds als gevolg van die gebeurtenis).

Laag. Duurzaamheidsaspecten maken inherent deel
uit van het beleggingsproces van het compartiment,
dat de nadruk legt op ecologische en/of sociale
aspecten of op een duurzame doelstelling.

Potentiële duurzaamheidsrisico's worden dus
gematigd door de duurzaamheidsscreening en de
uitsluitingsfilters die op het beleggingsuniversum van
het compartiment worden toegepast.

Risicoprofiel van de doorsneebelegger :
Dynamisch
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Beleggingshorizon : Dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun inleg binnen 5
jaar op te nemen.

TYPES AANDELEN DIE VOOR DIT COMPARTIMENT WORDEN AANGEBODEN :

Klasse Type Munteenheid ISIN Code Vorm

A Distributie EUR BE0058186835 Op naam / Gedematerialiseerd

B Kapitalisatie EUR BE0058187841 Op naam / Gedematerialiseerd

B LC Kapitalisatie EUR BE6321402099 Op naam / Gedematerialiseerd

E Distributie EUR BE0948507414 Op naam / Gedematerialiseerd

F Kapitalisatie EUR BE0948506408 Op naam / Gedematerialiseerd

F LC Kapitalisatie EUR BE6321403105 Op naam / Gedematerialiseerd

L Kapitalisatie EUR BE0948998472 Op naam / Gedematerialiseerd

V Distributie EUR BE6246058349 Op naam / Gedematerialiseerd

W Kapitalisatie EUR BE6246059354 Op naam / Gedematerialiseerd

P Kapitalisatie EUR BE6254413477 Op naam / Gedematerialiseerd

J Kapitalisatie EUR BE6299473023 Op naam / Gedematerialiseerd

M Distributie EUR BE6299474039 Op naam / Gedematerialiseerd

N Kapitalisatie EUR BE6299476059 Op naam / Gedematerialiseerd

Initiële inschrijvingsdag :
27 december 1999

Initiële inschrijvingsprijs :
€ 100
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INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT DPAM INVEST B
Equities World Sustainable

VOORSTELLING :

Naam : DPAM INVEST B Equities World Sustainable

Oprichtingsdatum : 29 oktober 2001

Bestaansduur : onbeperkt

BELEGGINGSGEGEVENS :
Doelstelling van het compartiment :
Het doel van dit compartiment is om beleggers
blootstelling te bieden aan aandelen en/of effecten die zijn
gelijkgesteld met aandelen die worden uitgegeven door
vennootschappen, zonder geografische beperking, en aan
ieder effect dat toegang biedt tot het kapitaal van deze
vennootschappen, die worden geselecteerd op basis van
een strenge methodologie wat betreft de naleving van
ecologische, sociale en bestuurscriteria (ESG).

De nagestreefde duurzame doelstelling bestaat erin te
beleggen in ondernemingen waarvan de producten en
diensten bijdragen tot de financiering van de 17
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die de
Verenigde Naties (VN) hebben gedefinieerd, zoals
gezondheidsproducten en -diensten, onderwijsdiensten,
oplossingen voor waterbesparing en -voorziening,
oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie,
digitaliseringsdiensten en duurzame mobiliteitsdiensten.
Daarnaast wil het ondernemingen helpen hun bijdrage aan
duurzame ontwikkeling en ESG-kwesties te verbeteren
door een regelmatige dialoog aan te gaan en specifieke
verbeterpunten met hen te delen en die in de loop van de
tijd ook op te volgen. Bijgevolg is het beleggingsuniversum
beperkt : de portefeuille concentreert zich op
ondernemingen die netto positief bijdragen, dat wil zeggen
ondernemingen (1) waarvan de kernactiviteit bestaat uit
de ontwikkeling van producten en diensten die bijdragen
aan de verwezenlijking van de doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling (SDG) en (2) die het verst staan op
het gebied van duurzame ontwikkeling en engagement op
het vlak van ecologische, sociale en governancerisico's.

Door middel van een strenge ESG-methodologie en strikte
uitsluitingen waakt het compartiment erover dat de
andere ecologische en sociale doelstellingen niet worden
ondermijnd en dat de vereiste goede governancepraktijken
gewaarborgd blijven.

Dit compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat
de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de
prestatie van een benchmark na te bootsen.

Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment,
noch aan zijn aandeelhouders.

Beleggingsbeleid van het compartiment :
Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen en/of
effecten die zijn gelijkgesteld aan aandelen die zijn
uitgegeven door vennootschappen, zonder geografische
beperking, en in ieder effect dat toegang tot het kapitaal
van deze vennootschappen biedt.

De selectie van de waarden is gebaseerd op een strenge
methodologie met uitsluitingen, integratie van ESG
factoren, actief aandeelhouderschap en betrokkenheid bij
de ondernemingen..

Het compartiment kan, op bijkomstige wijze of tijdelijk,
liquide middelen aanhouden in de vorm van een lopende
rekening, deposito's of effecten, of in de vorm van
instellingen voor collectieve belegging. Het compartiment
belegt voor maximaal 10% van zijn activa in open
instellingen voor collectieve belegging.

Het compartiment kan beleggen in rechten van
deelneming van een andere ICBE of een ander fonds
dat rechtstreeks of onrechtstreeks beheerd wordt
door DPAM of door een vennootschap waarmee
DPAM is verbonden via gemeenschappelijke
bedrijfsvoering of gemeenschappelijke
zeggenschapsuitoefening of door een rechtstreekse
of onrechtstreekse deelneming van meer dan 10%
van het kapitaal of van de stemmen. Met
betrekking tot dergelijke beleggingen mag geen
enkele intrede- of uittredingsprovisie van de
doelfondsen, noch een beheervergoeding worden
aangerekend aan de activa van de BEVEK.

Categorieën van toegelaten activa :
Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een
gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese
Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven
effecten, effecten van instelling voor collectieve belegging,
die al dan niet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/
65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat
van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële
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derivaten met inbegrip van gelijkaardige instrumenten die
aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, OTC-
derivaten, andere effecten en instrumenten van de
geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en
geldmarktinstrumenten met het doel van het
compartiment verenigbaar zijn.

Toegelaten derivatentransacties :
Met inachtneming van de geldende wettelijke regels kan
het compartiment ook gebruikmaken van derivaten, zoals
bijvoorbeeld opties, futures, FX Forwards, kredietderivaten
en wisselverrichtingen op termijn, en dit zowel ter
verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen als ter
risicodekking. De belegger moet zich bewust zijn van het
feit dat dit soort derivaten volatieler kan zijn dan de
onderliggende instrumenten.

Derivaten zullen, indien ze worden gebruikt, niet worden
gebruikt om de voormelde duurzame
beleggingsdoelstelling te bereiken.

Effectenleningen :
Het compartiment zal geen beroep doen op leningen van
financiële instrumenten.

Ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG) –
Transparantie over duurzaamheid :
De duurzaamheidsbenadering berust op het onderstaande
drievoudige engagement : (1) de verdediging van
fundamentele rechten (normatieve screening aan de hand
van het Global Compact van de Verenigde Naties), (2)
geen financiering van controversiële activiteiten die de
langetermijnreputatie van de beleggingenkunnen schaden
(negatieve screening op basis van het beleid controversiële
activiteiten van DPAM) en (3) het stimuleren van best
practices en best efforts inzake duurzaamheid (best-in-
class-benadering, engagement en integratie van
duurzaamheidsthema's).

Het compartiment heeft ecologische en sociale
doelstellingen en neemt deel aan de financiering van de
VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, in het
bijzonder de doelstellingen inzake armoedebestrijding, de
bevordering van betere gezondheid en welzijn,
kwaliteitsonderwijs, verbeterde energie-efficiëntie en
grotere financiële inclusie.

Het duediligencebeleid van DPAM ten aanzien van de
belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen
wordt uiteengezet in het beleid voor duurzaam en
verantwoord investeren, dat kan worden geraadpleegd op
de website www.dpamfunds.com (
Sustainable & Responsible Investment policy).

Beleggingsstrategie

Selectiemethodologie voor de duurzame beleggingen :

De criteria waaraan bedrijven moeten voldoen om te
worden opgenomen in het beleggingsuniversum, worden
bepaald op basis van onafhankelijk extern onderzoek en/of
intern onderzoek van DPAM. Die selectiecriteria zijn :

q Conformiteitsfilter voor UN Global Compact : Bedrijven
moeten de beginselen van het Global Compact van de
Verenigde Naties naleven (mensenrechten,
arbeidsrechten, milieubescherming, corruptiebestrij-
ding). DPAM gebruikt specifiek ESG-onderzoek van
niet-financiële ratingbureaus om te bepalen of een
onderneming al dan niet aan die beginselen voldoet.

q Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : Het uitsluitingsbeleid van
DPAM voor controversiële activiteiten heeft betrekking
op verschillende economische sectoren en activiteiten
waarvan het ethische en het duurzame karakter ter
discussie staat. Voor elk van die economische sectoren
en activiteiten worden in het uitsluitingsbeleid voor
controversiële activiteiten de uitsluitingscriteria en
-drempels bepaald. Bedrijven die betrokken zijn bij die
controversiële sectoren en activiteiten en die voldoen
aan de uitsluitingscriteria die zijn vastgesteld in het
beleid, worden uitgesloten uit de
beleggingsportefeuille.

q Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
ernstige ESG-controverses : Bedrijven mogen niet
betrokken zijn bij ernstige ESG-controverses, zoals
incidenten of beschuldigingen in verband met
ecologische, sociale of governancekwesties.

DPAM maakt gebruik van het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus om te beoordelen hoe ernstig
de controverses zijn waaraan bedrijven worden
blootgesteld, en sluit vervolgens de ernstigste
controverses uit. DPAM stelt ook interne analyses op
van ESG-controverses waaraan bedrijven worden
blootgesteld. DPAM behoudt zich het recht voor ook
bedrijven uit te sluiten die het betrokken acht bij
controverses die voldoende ernstig zijn.

q Kwantitatieve ESG-benadering ('best-in-class') : DPAM
filtert het universum op basis van een screening van
de kwaliteit van het ESG-profiel van bedrijven, dat
wordt beoordeeld door niet-financiële ratingbureaus.
Het laatste kwartiel van de ranglijst per economische
sector komt niet in aanmerking voor belegging.

q Kwalitatieve ESG-benadering : De kwantitatieve
screening wordt aangevuld met kwalitatieve analyses
op basis van fundamenteel onderzoek door DPAM en
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gesprekken met ondernemingen over financiële
kwesties die verband houden met de strategie van de
ondernemingen en de meest relevante en meest
wezenlijke ESG-risico's en -thema's waaraan zij zijn
blootgesteld.

q Impactonderzoek en duurzaamheidsthema's : DPAM
verzekert zich ervan dat de producten en/of diensten
van de onderneming – in verhouding tot de omzet –
duurzame ontwikkeling financieren, zoals
gezondheidsproducten en -diensten,
onderwijsgerelateerde diensten, energie-
efficiëntieoplossingen, digitaliseringsdiensten of
financiële inclusie. De gebruikte indicatoren zijn
bijvoorbeeld het percentage van de omzet dat het
bedrijf genereert uit producten of diensten die netto
positief bijdragen 14 aan de VN-doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling 1 (geen armoede), 3 (goede
gezondheid en welzijn) of 7 (betaalbare en duurzame
energie), het engagement van emittenten in hun
beoordelingen en controles van de milieurisico's ;
bedrijven die lenings- en microfinancieringsdiensten
aanbieden aan minderheden die moeilijk
terechtkunnen bij traditionele banknetwerken. Deze
voorbeelden van indicatoren zijn afkomstig van niet-
financiële ratingbureaus en kunnen in de loop van de
tijd veranderen op basis van de ontwikkelde
methodologieën en normen. Om de
duurzaamheidsdoelstelling van de portefeuille te
bewerkstelligen, beoogt de portefeuille zowel (1) een
positieve nettobijdrage op het niveau van de globale
portefeuille en (2) een positieve nettobijdrage van
minimaal 50% van de ondernemingen waarin wordt
belegd.

Die selectiemethodologie voor duurzame beleggingen is
gericht op :

– een CO2-voetafdruk (directe uitstoot scope 1 en 2)
onder het gemiddelde van het referentie-universum
vóór toepassing van de selectiemethodologie voor
duurzame beleggingen ;

– een gemiddeld ESG-profiel onder dat van het
referentie-universum vóór toepassing van de
selectiemethodologie voor duurzame beleggingen ;

– een nulpositie in emittenten die geconfronteerd
worden met heel ernstige controverses rond
ecologische of sociale kwesties ;

– een nulpositie in emittenten die worden geacht niet te
voldoen aan de tien beginselen van het Global
Compact van de VN.

Het doel heeft betrekking op een voortschrijdende periode
van drie jaar. De analyse van die gegevens steunt op
diverse gegevensbronnen, waaronder gegevens van
emittenten en externe gegevensleveranciers.

De regio's en vermogenscategorieën houden verschillende
uitdagingen in met betrekking tot de kwaliteit en de
dekking van de gegevens waarmee rekening moet worden
gehouden, met name op de opkomende markten.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat bepaalde
gegevens gebaseerd zijn op gemodelleerde en niet op
gerapporteerde informatie. De gebruikte indicatoren zijn,
net zoals elk ander kwantitatief of kwalitatief model,
onderhevig aan het risico van het model, en geven de
verwachte veranderingen in het duurzaamheidsrisicoprofiel
van de emittenten mogelijk niet volledig weer.

Het compartiment beperkt zijn beleggingskeuzes tot de
effecten die zijn opgenomen in het hierboven
gedefinieerde universum ; beleggingen in waarden die
actief zijn in de vervaardiging, het gebruik of het bezit van
antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en
bepantsering op basis van verarmd uranium worden dus
uitgesloten.

Wanneer het ESG-profiel van een bedrijf zodanig
verslechtert dat het niet langer voldoet aan het Global
Compact of wanneer zich een heel ernstige controverse
voordoet met betrekking tot het bedrijf, zal de beheerder
de betrokken belegging binnen de drie maanden verkopen
in het belang van de aandeelhouders van het
compartiment.

De uitsluitingen gelden voor de volledige portefeuille, met
uitzondering van liquiditeiten, instellingen voor collectieve
belegging en derivaten. Meer dan de helft van de
beleggingen van de portefeuille is gericht op een van de
bovengenoemde ecologische en sociale doelstellingen.

Criteria voor goed bestuur :

De criteria van goed bestuur, die deel uitmaken van het
beleid als actief aandeelhouder, betrokkenheid en een
duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid, zijn
opgenomen in het beleggingsbeslissingsproces via de
verschillende stappen die hierna in het deel
'Selectiemethodologie voor de duurzame beleggingen'
worden beschreven :
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i) Uitsluitingsfilter op basis van de naleving van het UN
Global Compact : corruptiepreventie is een van de vier
hoofdthema's van de tien beginselen

ii) Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : de criteria van goed
bestuur (ethische bedrijfsvoering, politiek lobbywerk,
corporate governance, corruptie en responsabilisering
van de bestuursorganen met betrekking tot ESG-
aspecten) maken deel uit van de analyse van
controverses, de ernst ervan en de corrigerende
maatregelen.

iii) Kwantitatieve ESG-benadering ('best-in-class') :
governancecriteria in ruime zin van het woord, en in
het bijzonder corporate governance maken integraal
deel uit van de zogeheten 'best-in-class-benadering',
waarbij externe ESG-ratings worden gebruikt om het
universum te bepalen dat in aanmerking komt.

iv) Kwalitatieve ESG-benadering : Het fundamentele
onderzoek van DPAM draait voornamelijk rond
governance en corporate governance.

v) Bestuursaspecten vormen ook een integraal deel van
de opvolging van de beleggingen, met name via het
stembeleid en het betrokkenheidsbeleid van DPAM,
die kunnen worden geraadpleegd op de website
www.dpamfunds.com (Voting policy /
Engagement policy).

Voorbeelden van uitsluitings- en selectiecriteria voor
duurzame beleggingen :

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van het Global
Compact : ernstige schending van de arbeidsrechten in
de toeleveringsketen.

q Voorbeeld van een uitsluiting op basis van bedrijven
die betrokken zijn bij controversiële activiteiten :
wezenlijke blootstelling aan thermische steenkool, d.w.
z. uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij de
winning van thermische steenkool of die plannen
hebben om hun activa voor de winning van
thermische steenkool uit te breiden of nieuwe activa
voor de winning van thermische steenkool tot stand te
brengen (zie het voormelde beleid voor controversiële
activiteiten van DPAM op de website
www.dpamfunds.com (Controversial Activities Policy)).

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van ernstige ESG-
controverses : herhaalde anti-concurrentiepraktijken
zonder het vooruitzicht op corrigerende en/of
preventieve maatregelen (zie beleid voor
controversiële activiteiten van DPAM via de website
www.dpamfunds.com (Controversial Activities Policy)).

q Voorbeeld van een positief selectiecriterium :
hoofdactiviteit gekoppeld aan de vermindering van het
sterftecijfer en de verlenging van de
levensverwachting.

Onderneming belast met de evaluatie van de
selectiecriteria voor duurzame beleggingen

DPAM is de onderneming die belast is met de evaluatie
van de selectiecriteria voor duurzame beleggingen. DPAM
gebruikt het ESG-onderzoek van niet-financiële
ratingbureaus. DPAM beschikt over eigen, interne ESG-
onderzoekscapaciteit, en het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus wordt gebruikt als een van de
verschillende informatiebronnen. DPAM behoudt zich dan
ook het recht voor om op basis van de ontvangen
informatie te bepalen of een onderneming al dan niet
voldoet aan de globale duurzaamheidscriteria.

Meer informatie :

Meer specifieke informatie over het product vindt u op de
website www.dpamfunds.com.

Benchmark :
Het compartiment gebruikt de volgende index als
benchmark : MSCI AC World Net Return

Deze index is representatief voor de markt van aandelen
met een grote en middelgrote beurskapitalisatie uit 23
ontwikkelde landen en 26 opkomende landen (zoals
gedefinieerd door MSCI en voornamelijk op basis van het
land van oprichting en het land van de 'primary listing' van
de effecten) van de hele wereld.

De prestatie van deze index wordt berekend met
herbelegging van de netto dividenden (Net Return).

Beheerder van de index :
MSCI Limited is ingeschreven in het register van de ESMA
(European Securities and Markets Authority).

Gebruik van de benchmark :
De benchmark wordt gebruikt voor de vergelijking van de
prestaties. De selectie en de weging van de activa in de
portefeuille van het compartiment kunnen aanzienlijk
verschillen van de samenstelling van de benchmark.

De benchmark is niet afgestemd op de duurzame
beleggingsdoelstelling van het compartiment. Zie het
onderdeel 'Beleggingsstrategie' hiervoor voor een
toelichting van de manier waarop het compartiment zijn
duurzame beleggingsdoelstelling bereikt.
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Wijziging of niet-publicatie van de index :
De beheervennootschap heeft solide, schriftelijke plannen
opgesteld voor de mogelijke gevallen waarin de index niet
langer wordt gepubliceerd of indien de samenstelling van

de index aanzienlijk wordt gewijzigd. In voorkomend geval
kiest de raad van bestuur van de bevek een andere index
in overeenstemming met deze plannen.

Risicoprofiel van het compartiment :
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft
ingelegd.

Beschrijving van de risico’s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment :

Marktrisico (risico dat de hele markt of een categorie van
activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in
portefeuille kunnen worden beïnvloed),

Hoog. Belegging in aandelen

Afwikkelingsrisico (risico dat een afwikkeling via een
betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de
betaling of de levering door een tegenpartij niet of niet in
overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt)

Laag. De afwikkeling van de transacties gebeurt
volgens het systeem betaling tegen levering

Liquiditeitsrisico (risico dat een positie niet tijdig tegen een
redelijke prijs kan worden geliquideerd)

Laag. De beleggingen, hoofdzakelijk in aandelen,
worden als gemakkelijk verhandelbaar beschouwd

Wisselkoers- of valutarisico (risico dat de waarde van een
belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen)

Hoog. Meer dan 50% van de activa wordt verwacht
uitgedrukt te zijn in een andere munt dan de euro
of de Deense kroon

Concentratierisico (risico’s die verband houden met een grote
concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op
bepaalde markten)

Laag. Het compartiment belegt in de ganse wereld.

Rendementsrisico (risico drukkend op het rendement, met
inbegrip van het feit dat het risico kan variëren naargelang de
keuzes van elke instelling voor collectieve belegging, alsmede
het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op
eventuele waarborgen van derden)

Niet van toepassing. Het beleggingsbeleid legt niet
op dat de samenstelling van een index, die de markt
weerspiegelt, wordt gevolgd en er is geen enkele
prestatievergoeding voorzien

Kapitaalrisico (risico’s voor het kapitaal, met inbegrip van het
potentiële risico van erosie als gevolg van inkopen van
aandelen en winstuitkeringen die hoger zijn dan het
beleggingsrendement)

Het compartiment geniet geen kapitaalbescherming
of –garantie.

Duurzaamheidsrisico (het risico dat zich een ecologische,
sociale of governancegebeurtenis voordoet die kan resulteren
in een potentieel of gerealiseerd wezenlijk verlies op de
waarde van het compartiment als gevolg van die gebeurtenis).

Laag. Duurzaamheidsaspecten maken inherent deel
uit van het beleggingsproces van het compartiment,
dat via zijn effectenselectie een ecologisch en sociaal
doel nastreeft. De potentiële duurzaamheidsrisico's
worden dus gematigd door een strikte
duurzaamheidsscreening (kwalitatief proces), de
toepassing van uitsluitingsfilters en de 'best-in-class-
benadering', die sociale en ecologische aspecten
omvat en op die manier garandeert dat alle
beleggingen in de portefeuille gericht zijn op de
bevordering van de beste sociale en ecologische
praktijken.

Risicoprofiel van de doorsneebelegger :
Dynamisch
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Beleggingshorizon : Dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun inleg binnen 6
jaar op te nemen.

TYPES AANDELEN DIE VOOR DIT COMPARTIMENT WORDEN AANGEBODEN :

Klasse Type Munteenheid ISIN Code Vorm

A Distributie EUR BE0058651630 Op naam / Gedematerialiseerd

B Kapitalisatie EUR BE0058652646 Op naam / Gedematerialiseerd

B USD Kapitalisatie USD BE6322802511 Op naam / Gedematerialiseerd

B LC Kapitalisatie EUR BE6321381855 Op naam / Gedematerialiseerd

E Distributie EUR BE0948501359 Op naam / Gedematerialiseerd

F Kapitalisatie EUR BE0948500344 Op naam / Gedematerialiseerd

F USD Kapitalisatie USD BE6322804533 Op naam / Gedematerialiseerd

F LC Kapitalisatie EUR BE6321383877 Op naam / Gedematerialiseerd

L Kapitalisatie EUR BE0948996450 Op naam / Gedematerialiseerd

V Distributie EUR BE6246064404 Op naam / Gedematerialiseerd

W Kapitalisatie EUR BE6246068447 Op naam / Gedematerialiseerd

W USD Kapitalisatie USD BE6322805548 Op naam / Gedematerialiseerd

P Kapitalisatie EUR BE6254414483 Op naam / Gedematerialiseerd

J Kapitalisatie EUR BE6299467934 Op naam / Gedematerialiseerd

M Distributie EUR BE6299468940 Op naam / Gedematerialiseerd

N Kapitalisatie EUR BE6299471977 Op naam / Gedematerialiseerd

Initiële inschrijvingsdag :
14 december 2001

Initiële inschrijvingsprijs :
Initiële waarde van F.N.I.C. op 25/02/1993 : € 24,79. Het compartiment heeft door inbreng de volledige activa en passiva
van de BEVEK F.N.I.C. gekregen op 16/12/01 op de volgende wijze : een aandeel van F.N.I.C. tegen drie aandelen van
DPAM INVEST B Equities World Sustainable voor elke categorie.

Het compartiment heeft het volledige vermogen ontvangen van het compartiment DPAM INVEST B Equities World
Dividend via een fusie door overneming die van kracht is geworden op 26/02/2021.
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INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT DPAM INVEST B
Equities Europe Dividend

VOORSTELLING :

Naam : DPAM INVEST B Equities Europe Dividend

Oprichtingsdatum : 5 september 2002

Bestaansduur : onbeperkt

BELEGGINGSGEGEVENS :
Doelstelling van het compartiment :
Dit compartiment stelt zich tot doel de aandeelhouders
een blootstelling aan de aandelenmarkten te bieden.

De portefeuille van het compartiment bestaat voornamelijk
uit aandelen van vennootschappen met maatschappelijke
zetel in een Europees land. Met aandelen van
vennootschappen met hun maatschappelijke zetel in een
Europees land worden de aandelen gelijkgesteld van
andere vennootschappen die in een Europees land een
belangrijk gedeelte van hun activa, activiteiten, winstcentra
of beslissingscentra aanhouden.

Het compartiment kan ook beleggen in ieder effect dat
toegang verleent tot het kapitaal van deze
vennootschappen.

Minstens 50% van de portefeuille moet bestaan uit
aandelen en andere hierboven vermelde effecten die een
dividendrendement of een verwacht dividendrendement
opleveren dat hoger ligt dan het gemiddelde
vertegenwoordigd door de MSCI Europe-index.

Dit compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat
de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de
prestatie van een benchmark na te bootsen.

De aandeelhouders van het compartiment genieten geen
enkele bescherming of kapitaalsgarantie.

Beleggingsbeleid van het compartiment :
Het compartiment belegt maximaal 10% van zijn activa in
open instellingen voor collectieve belegging.

Het compartiment kan, op bijkomstige wijze of tijdelijk,
liquide middelen aanhouden in de vorm van een lopende
rekening, deposito's of effecten, of in de vorm van
instellingen voor collectieve belegging.

Het compartiment kan beleggen in deelbewijzen van een
andere icbe of een ander fonds dat direct of indirect
wordt beheerd door DPAM of een onderneming waaraan
DPAM is verbonden in het kader van een
gemeenschappelijk beheer of een gemeenschappelijke

controle of door een directe of indirecte deelname van
meer dan 10% van het kapitaal of van de stemrechten. Er
mag voor dergelijke beleggingen geen enkele uitgifte- of
terugkoopprovisie van de doelfondsen en geen enkele
beheerscommissie worden afgetrokken van de activa van
de bevek.

Categorieën van toegelaten activa :
Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een
gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese
Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven
effecten, effecten van instelling voor collectieve belegging,
die al dan niet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/
65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat
van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële
derivaten met inbegrip van gelijkaardige instrumenten die
aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, OTC-
derivaten, andere effecten en instrumenten van de
geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en
geldmarktinstrumenten met het doel van het
compartiment verenigbaar zijn.

Toegelaten derivatentransacties :
Met inachtneming van de geldende wettelijke regels kan
het compartiment ook gebruikmaken van derivaten, zoals
bijvoorbeeld opties, futures, FX Forwards, kredietderivaten
en wisselverrichtingen op termijn, en dit zowel ter
verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen als ter
risicodekking. De belegger moet zich bewust zijn van het
feit dat dit soort derivaten volatieler kan zijn dan de
onderliggende instrumenten.

De financiële derivaten die in voorkomend geval worden
gebruikt om de beleggingsdoelstellingen van het
compartiment te verwezenlijken, zullen niet worden
gebruikt om de ecologische en/of sociale kenmerken van
het compartiment zoals hierna beschreven te bevorderen.

Effectenleningen :
Het compartiment kan ook effectenleningen toestaan in de
mate toegelaten door de wettelijke en reglementaire
bepalingen met betrekking tot instellingen van collectieve
belegging.
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Ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG) –
Transparantie over duurzaamheid :
Het compartiment bevordert ecologische en sociale
kenmerken zoals gedefinieerd door verordening 2019/2088
van het Europees Parlement en de Raad van 27 november
2019 betreffende informatieverschaffing over
duurzaamheid in de financiëledienstensector ('verordening
2019/2088'), via een strikte methodologie (zie
Selectiemethodologie van de ESG-beleggingen), gericht op
de verdediging van fundamentele rechten, geen
financiering van controversiële activiteiten die de
langetermijnreputatie van de beleggingen mogelijk kunnen
schaden en het stimuleren van best practices en best
efforts inzake ESG-aspecten.

Het bevorderen van ecologische en sociale kenmerken
geldt voor de volledige portefeuille, behalve liquide
middelen, mogelijke derivaten, instellingen voor collectieve
belegging en emittenten die geen toereikende informatie
rapporteren of waarnaar onvoldoende ESG-onderzoek
wordt verricht om hun ecologische en/of sociale
kenmerken te kunnen beoordelen.

Tot slot neemt het compartiment ook in sterke mate ESG-
factoren in aanmerking, en houdt het – evenwel op
flexibele wijze al naar gelang de wezenlijke uitdagingen
van de activiteitensectoren – rekening met meerdere ESG-
criteria. Zie het onderdeel 'Beleggingsstrategie' hierna voor
een beschrijving van deze benadering van 'ESG-integratie'
en de criteria waarop ze betrekking heeft.

Het duediligencebeleid van DPAM ten aanzien van de
belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen
wordt uiteengezet in het beleid voor duurzaam en
verantwoord investeren, dat kan worden geraadpleegd op
de website www.dpamfunds.com (
Sustainable & Responsible Investment policy).

Geen duurzame beleggingsdoelstelling :

Dit compartiment heeft geen duurzame
beleggingsdoelstelling in de zin van verordening 2019/
2088.

Het compartiment wil echter principieel behoedzaam te
werk gaan om 'aanzienlijke schade' aan het milieu of de
samenleving te voorkomen. Daartoe hanteert het
compartiment het beleid inzake controversiële activiteiten
van DPAM voor 'conventionele' strategieën, zoals
beschreven in het deel 'Selectiemethodologie van de ESG-
beleggingen' hierna en dat ook vrij kan worden
geraadpleegd via de website www.dpamfunds.com (
Controversial Activities Policy). Het compartiment belegt
niet in ondernemingen die de tien principes van het Global

Compact van de Verenigde Naties niet naleven, noch in
bedrijven die blootstaan aan controverses die als heel
zwaar worden beschouwd.

Beleggingsstrategie :

Selectiemethodologie voor de ESG-beleggingen :

Het compartiment hanteert (i) bindende
beleggingsbeperkingen qua blootstelling van bedrijven aan
bepaalde controversiële activiteiten en gedragingen,
evenals (ii) een niet-bindende beleggingsbenadering van
het type 'ESG-integratie' :

i) De bindende beleggingsbeperkingen zijn van
toepassing op ondernemingen die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten (a), op effecten die niet
voldoen aan de beginselen van het Global Compact
van de VN (b), en op effecten die betrokken zijn bij
zeer ernstige controverses (c) :

a) Conformiteit van de portefeuille met de beginselen
van het UN Global Compact : Het compartiment
belegt niet in ondernemingen die op het ogenblik
van aankoop van de positie niet voldoen aan de
tien principes van het UN Global Compact. Indien
een emittent niet langer conform wordt bevonden,
wordt met de onderneming een dialoog gestart op
basis van een kalender die overeenstemt met het
betrokkenheidsbeleid van DPAM, dat kan worden
geraadpleegd via de site www.dpamfunds.com (
Engagement policy), en wordt een grondige
analyse uitgevoerd om de verantwoordelijkheid
van de emittent ter zake vast te stellen, rekening
houdend met het ESG-profiel van de onderneming.
Indien DPAM de niet-conformiteit na dat
engagement en die analyse definitief bevestigt, zal
de beheerder de desbetreffende belegging binnen
de drie maanden na die definitieve beslissing
verkopen in het belang van de aandeelhouders
van het compartiment ;

b) Uitsluiting van de effecten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : Het compartiment sluit
beleggingen uit in ondernemingen die actief zijn in
de vervaardiging, het gebruik of het bezit van
antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en
bepantsering op basis van verarmd uranium, en
chemische of biologische wapens. Het
compartiment hanteert ook dwingende
beleggingsbeperkingen op de effecten van
vennootschappen die actief zijn in de productie of
de distributie van tabak of grondstoffen en
uitrustingen die nodig zijn om tabak te
produceren, de winning van thermische kolen of
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de opwekking van elektriciteit uit steenkool. Deze
uitsluitingen gelden zowel op het ogenblik van de
aankoop van een positie als gedurende de periode
dat de positie in portefeuille wordt gehouden.

Die uitsluitingen worden gedetailleerd beschreven
in het beleid inzake controversiële activiteiten van
DPAM (deel over 'conventionele' strategieën), dat
kan worden geraadpleegd via de website
www.dpamfunds.com (
Controversial Activities Policy).

c) De blootstelling van de portefeuille aan zeer
ernstige ESG-controverses : Bedrijven die met heel
ernstige controverses kampen, komen niet in
aanmerking voor belegging op het moment dat de
positie wordt gekocht. Indien een emittent is
blootgesteld aan een zeer ernstige controverse,
wordt met de onderneming een dialoog gestart op
basis van een kalender die overeenstemt met het
betrokkenheidsbeleid van DPAM, dat kan worden
geraadpleegd via de site www.dpamfunds.com (
Engagement policy), en wordt een grondige
analyse uitgevoerd om de verantwoordelijkheid
van de emittent ter zake vast te stellen, rekening
houdend met het ESG-profiel van de onderneming.
Indien DPAM de niet-conformiteit na dat
engagement en die analyse definitief bevestigt, zal
de beheerder de desbetreffende belegging binnen
de drie maanden na die definitieve beslissing
verkopen in het belang van de aandeelhouders
van het compartiment ;

Er worden regelmatig uitsluitingslijsten bijgewerkt van
individuele bedrijven die op grond van de voormelde
criteria (a), (b) en (c) zijn uitgesloten, die worden
ingevoerd in de systemen voor toezicht op de
beleggingen in de portefeuille.

ii) De 'ESG-integratiebenadering' houdt in dat er op een
flexibele manier rekening wordt gehouden met de
volgende criteria :

a) De blootstelling van de portefeuille aan andere
ESG-controverses dan heel ernstige controverses
(die formeel worden uitgesloten zoals aangegeven
in (i) hierboven), d.w.z. controverses met
betrekking tot de ecologische, sociale of
governance-impact van een bedrijf. De beheerders
worden geïnformeerd over de eventuele
blootstelling van het compartiment aan
ondernemingen die betrokken zijn bij ESG-
controverses, en worden (weliswaar zonder

formele dwang) aangemoedigd om beleggingen
van het compartiment in die ondernemingen
zoveel mogelijk te beperken ;

b) de ESG-rating van de portefeuille op basis van de
ESG-ratings van de bedrijven in portefeuille, zoals
verstrekt door niet-financiële ratingbureaus ;

c) de koolstofvoetafdruk van de portefeuille ;

d) in het algemeen, de mate waarin sectoranalisten
in hun onderzoek en hun beleggingsaanbevelingen
rekening houden met de belangrijkste en
relevantste ESG-elementen en -informatie, en de
integratie (zonder formele uitsluitingen) door de
beheerders van die wezenlijke elementen en
thema's in hun beleggingsbeslissingen.

DPAM wil met betrekking tot de vier criteria vermeld
in deel (ii) 'ESG-integratie' een zekere flexibiliteit
behouden. Die criteria leiden dus niet tot een formele
of systematische uitsluiting (onverminderd de
uitsluitingen die voortvloeien uit het onder punt (i)
hierboven vermelde beleid inzake controversiële
activiteiten).

Criteria van goed bestuur :

De criteria van goed bestuur, die deel uitmaken van het
beleid van actief aandeelhouderschap, betrokkenheid en
een verantwoord en duurzaam beleggingsbeleid, zijn
opgenomen in het beleggingsbeslissingsproces via de
verschillende stappen die hierboven in het deel
'Selectiemethodologie voor de ESG-beleggingen' worden
beschreven :

i) Conformiteit van de portefeuille met de beginselen
van het UN Global Compact : corruptiepreventie is een
van de vier hoofdthema's van de tien beginselen.

ii) De blootstelling van de portefeuille aan zeer ernstige
ESG-controverses : de criteria van goed bestuur
(ethische bedrijfsvoering, politiek lobbywerk, corporate
governance, corruptie en responsabilisering van de
bestuursorganen met betrekking tot ESG-aspecten)
maken deel uit van de analyse van controverses, de
ernst ervan en de corrigerende maatregelen.

iii) Kwalitatieve ESG-benadering : Het fundamentele
onderzoek van DPAM draait voornamelijk rond
governance en corporate governance.

iv) Het stembeleid van DPAM draagt bij tot de
bevordering van goede praktijken op het gebied van
corporate governance (scheiding der machten,
onafhankelijkheid en adequaatheid van de raad van
bestuur, eerbiediging van de rechten van
minderheidsaandeelhouders, kwaliteit van de interne
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en externe audit enz.). Het betrokkenheidsbeleid van
DPAM is gekoppeld aan dat stembeleid en past de
beginselen daarvan toe.

Bestuursaspecten vormen ook een integraal deel van de
opvolging van de beleggingen, met name via het
stembeleid en het betrokkenheidsbeleid van DPAM, die
kunnen worden geraadpleegd op de website
www.dpamfunds.com (Voting policy / Engagement policy).

Voorbeelden van uitsluitingscriteria :

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van het Global
Compact : ernstige schending van de arbeidsrechten in
de toeleveringsketen.

q Voorbeeld van een uitsluiting op basis van
ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële
activiteiten : materiële blootstelling aan tabak, d.w.z.
tabaksproducenten, tabaksleveranciers, -verdelers en
-kleinhandelaars op basis van blootstellingsdrempels
die kijken naar het percentage omzet dat wordt
gegenereerd, zoals wordt verduidelijkt in het beleid
inzake controversiële activiteiten dat kan worden
geraadpleegd via de website www.dpamfunds.com (
Controversial Activities Policy).

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van ernstige ESG-
controverses : herhaalde anti-concurrentiepraktijken
zonder het vooruitzicht op corrigerende en/of
preventieve maatregelen.

Onderneming belast met de evaluatie van de
selectiecriteria voor ESG-beleggingen :

DPAM is de onderneming die belast is met de evaluatie
van de selectiecriteria voor ESG-beleggingen. DPAM
gebruikt het ESG-onderzoek van niet-financiële
ratingbureaus. DPAM beschikt over eigen, interne ESG-
onderzoekscapaciteit, en het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus wordt gebruikt als een van de
verschillende informatiebronnen. DPAM behoudt zich dan
ook het recht voor om op basis van de ontvangen
informatie te bepalen of een onderneming al dan niet
voldoet aan de globale ESG-criteria.

Meer informatie :

Meer specifieke informatie over het product vindt u op de
website www.dpamfunds.com.

Benchmark :
Het compartiment gebruikt de volgende index als
benchmark : MSCI Europe Net Return

Deze index is representatief voor de markt van aandelen
met een grote en middelgrote beurskapitalisatie van
ontwikkelde landen (zoals gedefinieerd door MSCI en
voornamelijk op basis van het land van oprichting en het
land van de 'primary listing' van de effecten) van Europa.
De prestatie van deze index wordt berekend met
herbelegging van de netto dividenden (Net Return).

Beheerder van de index :
MSCI Limited is ingeschreven in het register van de ESMA
(European Securities and Markets Authority).

Gebruik van de benchmark :
De benchmark wordt gebruikt voor de vergelijking van de
prestaties. De selectie en de weging van de activa in de
portefeuille van het compartiment kunnen aanzienlijk
verschillen van de samenstelling van de benchmark.

De benchmark is niet afgestemd op de bevordering van de
ecologische en sociale kenmerken van het compartiment.
Zie het onderdeel 'Beleggingsstrategie' hiervoor voor een
beschrijving van de manier waarop het compartiment
ecologische en sociale kenmerken bevordert.

Wijziging of niet-publicatie van de index :
De beheervennootschap heeft solide, schriftelijke plannen
opgesteld voor de mogelijke gevallen waarin de index niet
langer wordt gepubliceerd of indien de samenstelling van
de index aanzienlijk wordt gewijzigd. In voorkomend geval
kiest de raad van bestuur van de bevek een andere index
in overeenstemming met deze plannen.

Risicoprofiel van het compartiment :
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft
ingelegd.

Beschrijving van de risico’s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment :

Marktrisico (risico dat de hele markt of een categorie van
activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in
portefeuille kunnen worden beïnvloed),

Hoog. Beleggingen in aandelen

Kredietrisico (risico dat een uitgevende instelling of een
tegenpartij in gebreke blijft),

Geen. Hoofdzakelijk een aandelencompartiment
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Afwikkelingsrisico (risico dat een afwikkeling via een
betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de
betaling of de levering door een tegenpartij niet of niet in
overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt)

Laag. De afwikkeling van transacties gebeurt volgens
het systeem betaling tegen levering

Liquiditeitsrisico (risico dat een positie niet tijdig tegen een
redelijke prijs kan worden geliquideerd)

Laag. De beleggingen, hoofdzakelijk in aandelen,
worden als gemakkelijk verhandelbaar beschouwd

Wisselkoers- of valutarisico (risico dat de waarde van een
belegging wordt beïnvloed door wisselkoers-schommelingen)

Gemiddeld. Tussen 25% en 50% van de activa wordt
verwacht uitgedrukt te zijn in een andere munt dan
de euro of de Deense kroon

Concentratierisico (risico’s die verband houden met een grote
concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op
bepaalde markten)

Gemiddeld. De beleggingen worden hoofdzakelijk in
Europa gedaan

Rendementsrisico (risico drukkend op het rendement, met
inbegrip van het feit dat het risico kan variëren naargelang de
keuzes van elke instelling voor collectieve belegging, alsmede
het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op
eventuele waarborgen van derden)

Niet van toepassing. Het beleggingsbeleid legt niet
op dat de samenstelling van een index, die de markt
weerspiegelt, wordt gevolgd en er is geen enkele
prestatievergoeding voorzien

Kapitaalrisico (risico’s voor het kapitaal, met inbegrip van het
potentiële risico van erosie als gevolg van inkopen van
aandelen en winstuitkeringen die hoger zijn dan het
beleggingsrendement)

Het compartiment geniet geen kapitaalbescherming
of -garantie

Duurzaamheidsrisico (het risico dat zich een ecologische,
sociale of governancegebeurtenis voordoet die kan resulteren
in een potentieel of gerealiseerd wezenlijk verlies op de
waarde van het compartiment als gevolg van die gebeurtenis).

Gematigd. In het proces voor de selectie van de
beleggingen en de screening van het compartiment
wordt rekening gehouden met het
duurzaamheidsaspect, met een nadruk op
ecologische en/of sociale aspecten. Het
duurzaamheidsrisico blijft echter bestaan, omdat de
integratie van de naleving van die regels sterk wordt
aanbevolen, maar niet bindend is voor
beleggingsbeslissingen, met uitzondering van de
normatieve screening op de tien beginselen van het
UN Global Compact en de negatieve screening naar
de ernst van de controverses waarmee emittenten
te maken kunnen krijgen. De impact van schadelijke
gebeurtenissen op het vlak van duurzaamheid kan
immers wezenlijke duurzaamheidsrisico's doen
ontstaan die negatief kunnen uitpakken voor het
rendement van het compartiment.

Risicoprofiel van de doorsneebelegger :
Dynamisch

Beleggingshorizon : Dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun inleg binnen 5
jaar op te nemen.

TYPES AANDELEN DIE VOOR DIT COMPARTIMENT WORDEN AANGEBODEN :

Klasse Type Munteenheid ISIN Code Vorm

A Distributie EUR BE0057450265 Op naam / Gedematerialiseerd
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Klasse Type Munteenheid ISIN Code Vorm

B Kapitalisatie EUR BE0057451271 Op naam / Gedematerialiseerd

E Distributie EUR BE0948487211 Op naam / Gedematerialiseerd

F Kapitalisatie EUR BE0948486205 Op naam / Gedematerialiseerd

L Kapitalisatie EUR BE0948988374 Op naam / Gedematerialiseerd

V Distributie EUR BE6246070468 Op naam / Gedematerialiseerd

W Kapitalisatie EUR BE6246074502 Op naam / Gedematerialiseerd

P Kapitalisatie EUR BE6254416504 Op naam / Gedematerialiseerd

J Kapitalisatie EUR BE6299450765 Op naam / Gedematerialiseerd

M Distributie EUR BE6299451771 Op naam / Gedematerialiseerd

N Kapitalisatie EUR BE6299452787 Op naam / Gedematerialiseerd

Initiële inschrijvingsdag :
16 september 2002

Initiële inschrijvingsprijs :
€ 100
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INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT DPAM INVEST B
Equities Europe Sustainable

VOORSTELLING :

Naam : DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable

Oprichtingsdatum : 5 september 2002

Bestaansduur : onbeperkt

BELEGGINGSGEGEVENS :
Doelstelling van het compartiment :
Het doel van dit compartiment is aandeelhouders te laten
genieten van de evolutie van de aandelen en gelijkgestelde
effecten van Europese vennootschappen, die werden
geselecteerd op basis van een strikte methodologie wat
betreft de naleving van ecologische, sociale en
bestuurscriteria (ESG).

De nagestreefde duurzame doelstelling bestaat erin te
beleggen in ondernemingen waarvan de producten en
diensten bijdragen tot de financiering van de 17
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die de
Verenigde Naties (VN) hebben gedefinieerd, zoals
gezondheidsproducten en -diensten, onderwijsdiensten,
oplossingen voor waterbesparing en -voorziening,
oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie,
digitaliseringsdiensten en duurzame mobiliteitsdiensten.
Daarnaast wil het ondernemingen helpen hun bijdrage aan
duurzame ontwikkeling en ESG-kwesties te verbeteren
door een regelmatige dialoog aan te gaan en specifieke
verbeterpunten met hen te delen en die in de loop van de
tijd ook op te volgen. Bijgevolg is het beleggingsuniversum
beperkt : de portefeuille concentreert zich op
ondernemingen die netto positief bijdragen, dat wil zeggen
ondernemingen (1) waarvan de kernactiviteit bestaat uit
de ontwikkeling van producten en diensten die bijdragen
aan de verwezenlijking van de doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling (SDG) en (2) die het verst staan op
het gebied van duurzaamheid en engagement op het vlak
van ecologische, sociale en governancerisico's.

Door middel van een strenge ESG-methodologie en strikte
uitsluitingen waakt het compartiment erover dat de
andere ecologische en sociale doelstellingen niet worden
ondermijnd en dat de vereiste goede governancepraktijken
gewaarborgd blijven.

Dit compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat
de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de
prestatie van een benchmark na te bootsen.

Geen formele waarborg is verleend aan de bevek, noch
aan zijn deelnemers.

Beleggingsbeleid van het compartiment :
Om dat doel te verwezenlijken, belegt het compartiment
in aandelen van Europese bedrijven die voldoen aan
bepaalde ecologische, sociale en bestuurscriteria (ESG).
Andere bedrijven die behoren tot het bovenvermelde
beleggingsuniversum en die in Europa een belangrijk deel
van hun activa, activiteiten, winst- of beslissingscentra
aanhouden, worden gelijkgesteld aan deze bedrijven. Het
compartiment kan eveneens beleggen in alle effecten die
toegang verlenen tot het kapitaal van de bovenvermelde
bedrijven.

Het compartiment kan in bijkomende mate of tijdelijk
liquiditeiten aanhouden in de vorm van zichtrekeningen,
deposito’s of effecten.

Het compartiment belegt voor maximaal 10% van zijn
activa in open instellingen voor collectieve belegging.

Het compartiment kan beleggen in rechten van
deelneming van een andere ICBE of een ander fonds dat
rechtstreeks of onrechtstreeks beheerd wordt door DPAM
of door een vennootschap waarmee DPAM is verbonden
via gemeenschappelijke bedrijfsvoering of
gemeenschappelijke zeggenschapsuitoefening of door een
rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming van meer dan
10% van het kapitaal of van de stemmen. Met betrekking
tot dergelijke beleggingen mag geen enkele intrede- of
uittredingsprovisie van de doelfondsen, noch een
beheervergoeding worden aangerekend aan de activa van
de BEVEK.

Categorieën van toegelaten activa :
Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een
gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese
Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven
effecten, effecten van instelling voor collectieve belegging,
die al dan niet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/
65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat
van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële
derivaten met inbegrip van gelijkaardige instrumenten die
aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, OTC-
derivaten, andere effecten en instrumenten van de
geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en
geldmarktinstrumenten met het doel van het
compartiment verenigbaar zijn.
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Toegelaten derivatentransacties :
Met inachtneming van de geldende wettelijke regels kan
het compartiment ook gebruikmaken van derivaten, zoals
bijvoorbeeld opties, futures, FX Forwards, kredietderivaten
en wisselverrichtingen op termijn, en dit zowel ter
verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen als ter
risicodekking. De belegger moet zich bewust zijn van het
feit dat dit soort derivaten volatieler kan zijn dan de
onderliggende instrumenten.

Eventuele derivaten zullen niet worden gebruikt om de
hierna beschreven doelstellingen inzake duurzaam
beleggen te behalen.

Effectenleningen :
Het compartiment zal geen beroep doen op leningen van
financiële instrumenten.

Ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG) –
Transparantie over duurzaamheid :
De duurzaamheidsbenadering berust op het onderstaande
drievoudige engagement : (1) de verdediging van
fundamentele rechten (normatieve screening aan de hand
van het Global Compact van de Verenigde Naties), (2)
geen financiering van controversiële activiteiten die de
langetermijnreputatie van de beleggingen kunnen schaden
(negatieve screening op basis van het beleid controversiële
activiteiten van DPAM) en (3) het stimuleren van best
practices en best efforts inzake duurzaamheid (best-in-
class-benadering, engagement en integratie van
duurzaamheidsthema's).

Het compartiment heeft ecologische en sociale
doelstellingen en neemt deel aan de financiering van de
VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, in het
bijzonder de doelstellingen inzake armoedebestrijding, de
bevordering van betere gezondheid en welzijn,
kwaliteitsonderwijs, verbeterde energie-efficiëntie en
grotere financiële inclusie.

Het duediligencebeleid van DPAM ten aanzien van de
belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen
wordt uiteengezet in het beleid voor duurzaam en
verantwoord investeren, dat kan worden geraadpleegd op
de website www.dpamfunds.com (
Sustainable & Responsible Investment policy).

Beleggingsstrategie

Selectiemethodologie voor de duurzame beleggingen :

De criteria waaraan bedrijven moeten voldoen om te
worden opgenomen in het beleggingsuniversum, worden
bepaald op basis van onafhankelijk extern onderzoek en/of
intern onderzoek van DPAM. Die selectiecriteria zijn :

q Conformiteitsfilter voor UN Global Compact : Bedrijven
moeten de beginselen van het Global Compact van de
Verenigde Naties naleven (mensenrechten,
arbeidsrechten, milieubescherming, corruptiebestrij-
ding). DPAM gebruikt specifiek ESG-onderzoek van
niet-financiële ratingbureaus om te bepalen of een
onderneming al dan niet aan die beginselen voldoet.

q Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : Het uitsluitingsbeleid van
DPAM voor controversiële activiteiten heeft betrekking
op verschillende economische sectoren en activiteiten
waarvan het ethische en het duurzame karakter ter
discussie staat. Voor elk van die economische sectoren
en activiteiten worden in het uitsluitingsbeleid voor
controversiële activiteiten de uitsluitingscriteria en
-drempels bepaald. Bedrijven die betrokken zijn bij die
controversiële sectoren en activiteiten en die voldoen
aan de uitsluitingscriteria die zijn vastgesteld in het
beleid, worden uitgesloten uit de
beleggingsportefeuille.

q Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
ernstige ESG-controverses : Bedrijven mogen niet
betrokken zijn bij ernstige ESG-controverses, zoals
incidenten of beschuldigingen in verband met
ecologische, sociale of governancekwesties.

DPAM maakt gebruik van het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus om te beoordelen hoe ernstig
de controverses zijn waaraan bedrijven zijn
blootgesteld, en sluit vervolgens de ernstigste
controverses uit. DPAM stelt ook interne analyses op
van ESG-controverses waaraan bedrrijven worden
blootgesteld. DPAM behoudt zich het recht voor ook
bedrijven uit te sluiten die het betrokken acht bij
controverses die voldoende ernstig zijn.

q Kwantitatieve ESG-benadering ('best-in-class') : DPAM
filtert het universum op basis van een screening van
de kwaliteit van het ESG-profiel van bedrijven, dat
wordt beoordeeld door niet-financiële ratingbureaus.
Het laatste kwartiel van de ranglijst per economische
sector komt niet in aanmerking voor belegging.

q Kwalitatieve ESG-benadering : De kwantitatieve
screening wordt aangevuld met kwalitatieve analyses
op basis van fundamenteel onderzoek door DPAM en
gesprekken met ondernemingen over financiële
kwesties die verband houden met de strategie van de
ondernemingen en de meest relevante en meest
wezenlijke ESG-risico's en -thema's waaraan zij worden
blootgesteld.
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q Impactonderzoek en duurzaamheidsthema's : DPAM
verzekert zich ervan dat de producten en/of diensten
van de onderneming – in verhouding tot de omzet –
duurzame ontwikkeling financieren, zoals
gezondheidsproducten en -diensten,
onderwijsgerelateerde diensten, energie-
efficiëntieoplossingen, digitaliseringsdiensten of
financiële inclusie. De gebruikte indicatoren zijn
bijvoorbeeld het percentage van de omzet dat het
bedrijf genereert uit producten of diensten die netto
positief bijdragen 15 aan de VN-doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling 1 (geen armoede), 3 (goede
gezondheid en welzijn) of 7 (betaalbare en duurzame
energie), het engagement van emittenten in hun
beoordelingen en controles van de milieurisico's ;
bedrijven die lenings- en/of microfinancieringsdiensten
aanbieden aan minderheden die moeilijk
terechtkunnen bij traditionele banknetwerken. Deze
voorbeelden van indicatoren zijn afkomstig van niet-
financiële ratingbureaus en kunnen in de loop van de
tijd veranderen op basis van de ontwikkelde
methodologieën en normen. Om de
duurzaamheidsdoelstelling van de portefeuille te
bewerkstelligen, beoogt de portefeuille zowel (1) een
positieve nettobijdrage op het niveau van de globale
portefeuille en (2) een positieve nettobijdrage van
minimaal 50% van de ondernemingen waarin wordt
belegd.

Die selectiemethodologie voor duurzame beleggingen is
gericht op : :

– een CO2-voetafdruk (directe uitstoot scope 1 en 2)
onder het gemiddelde van het referentie-universum
vóór toepassing van de selectiemethodologie voor
duurzame beleggingen ;

– een gemiddeld ESG-profiel onder dat van het
referentie-universum vóór toepassing van de
selectiemethodologie voor duurzame beleggingen ;

– een nulpositie in emittenten die geconfronteerd
worden met heel ernstige controverses rond
ecologische of sociale kwesties ;

– een nulpositie in emittenten die worden geacht niet te
voldoen aan de tien beginselen van het Global
Compact van de VN.

Het doel heeft betrekking op een voortschrijdende periode
van drie jaar. De analyse van die gegevens steunt op
diverse gegevensbronnen, waaronder gegevens van
emittenten en externe gegevensleveranciers.

De regio's en vermogenscategorieën houden verschillende
uitdagingen in met betrekking tot de kwaliteit en de
dekking van de gegevens waarmee rekening moet worden
gehouden, met name op de opkomende markten.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat bepaalde
gegevens gebaseerd zijn op gemodelleerde en niet op
gerapporteerde informatie. De gebruikte indicatoren zijn,
net zoals elk ander kwantitatief of kwalitatief model,
onderhevig aan het risico van het model, en geven de
verwachte veranderingen in het duurzaamheidsrisicoprofiel
van de emittenten mogelijk niet volledig weer.

Het compartiment beperkt zijn beleggingskeuzes tot de
effecten die zijn opgenomen in het hierboven
gedefinieerde universum ; beleggingen in waarden die
actief zijn in de vervaardiging, het gebruik of het bezit van
antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en
bepantsering op basis van verarmd uranium worden dus
uitgesloten.

Wanneer het ESG-profiel van een bedrijf zodanig
verslechtert dat het niet langer voldoet aan het Global
Compact of wanneer zich een heel ernstige controverse
voordoet met betrekking tot het bedrijf, zal de beheerder
de betrokken belegging binnen de drie maanden verkopen
in het belang van de aandeelhouders van het
compartiment.

De uitsluitingen gelden voor de volledige portefeuille, met
uitzondering van liquiditeiten, instellingen voor collectieve
belegging en derivaten. Meer dan de helft van de
beleggingen van de portefeuille is gericht op een van de
bovengenoemde ecologische en sociale doelstellingen.

Criteria voor goed bestuur :

De criteria van goed bestuur, die deel uitmaken van het
beleid als actief aandeelhouder, betrokkenheid en een
duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid, zijn
opgenomen in het beleggingsbeslissingsproces via de
verschillende stappen die hierna in het deel
'Selectiemethodologie voor de duurzame beleggingen'
worden beschreven :

i) Uitsluitingsfilter op basis van de naleving van het UN
Global Compact : corruptiepreventie is een van de vier
hoofdthema's van de tien beginselen
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ii) Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : de criteria van goed
bestuur (ethische bedrijfsvoering, politiek lobbywerk,
corporate governance, corruptie en responsabilisering
van de bestuursorganen met betrekking tot ESG-
aspecten) maken deel uit van de analyse van
controverses, de ernst ervan en de corrigerende
maatregelen.

iii) Kwantitatieve ESG-benadering ('best-in-class') :
governancecriteria in ruime zin van het woord, en in
het bijzonder corporate governance maken integraal
deel uit van de zogeheten 'best-in-class-benadering',
waarbij externe ESG-ratings worden gebruikt om het
universum te bepalen dat in aanmerking komt.

iv) Kwalitatieve ESG-benadering : Het fundamentele
onderzoek van DPAM draait voornamelijk rond
governance en corporate governance.

v) Bestuursaspecten vormen ook een integraal deel van
de opvolging van de beleggingen, met name via het
stembeleid en het betrokkenheidsbeleid van DPAM,
die kunnen worden geraadpleegd op de website
www.dpamfunds.com (Voting policy /
Engagement policy).

Voorbeelden van uitsluitings- en selectiecriteria voor
duurzame beleggingen :

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van het Global
Compact : ernstige schending van de arbeidsrechten in
de toeleveringsketen.

q Voorbeeld van een uitsluiting op basis van bedrijven
die betrokken zijn bij controversiële activiteiten :
wezenlijke blootstelling aan thermische steenkool, d.w.
z. uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij de
winning van thermische steenkool of die plannen
hebben om hun activa voor de winning van
thermische steenkool uit te breiden of nieuwe activa
voor de winning van thermische steenkool tot stand te
brengen (zie het voormelde beleid voor controversiële
activiteiten van DPAM op de website
www.dpamfunds.com (Controversial Activities Policy)).

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van ernstige ESG-
controverses : herhaalde anti-concurrentiepraktijken
zonder het vooruitzicht op corrigerende en/of
preventieve maatregelen (zie beleid voor
controversiële activiteiten van DPAM via de website
www.dpamfunds.com (Controversial Activities Policy)).

q Voorbeeld van een positief selectiecriterium :
hoofdactiviteit gekoppeld aan de vermindering van het
sterftecijfer en de verlenging van de
levensverwachting.

Onderneming belast met de evaluatie van de
selectiecriteria voor duurzame beleggingen

DPAM is de onderneming die belast is met de evaluatie
van de selectiecriteria voor duurzame beleggingen. DPAM
gebruikt het ESG-onderzoek van niet-financiële
ratingbureaus. DPAM beschikt over eigen, interne ESG-
onderzoekscapaciteit, en het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus wordt gebruikt als een van de
verschillende informatiebronnen. DPAM behoudt zich dan
ook het recht voor om op basis van de ontvangen
informatie te bepalen of een onderneming al dan niet
voldoet aan de globale duurzaamheidscriteria.

Meer informatie :

Meer specifieke informatie over het product vindt u op de
website www.dpamfunds.com.

Benchmark :
Het compartiment gebruikt de volgende index als
benchmark : MSCI Europe Net Return

Deze index is representatief voor de markt van aandelen
met een grote en middelgrote beurskapitalisatie van
ontwikkelde landen (zoals gedefinieerd door MSCI en
voornamelijk op basis van het land van oprichting en het
land van de 'primary listing' van de effecten) van Europa.

De prestatie van deze index wordt berekend met
herbelegging van de netto dividenden (Net Return).

Beheerder van de index :
MSCI Limited is ingeschreven in het register van de ESMA
(European Securities and Markets Authority).

Gebruik van de benchmark :
De benchmark wordt gebruikt voor de vergelijking van de
prestaties. De selectie en de weging van de activa in de
portefeuille van het compartiment kunnen aanzienlijk
verschillen van de samenstelling van de benchmark.

De benchmark is niet afgestemd op de duurzame
beleggingsdoelstelling van het compartiment. Zie het
onderdeel 'Beleggingsstrategie' hiervoor voor een
toelichting van de manier waarop het compartiment zijn
duurzame beleggingsdoelstelling bereikt.

Wijziging of niet-publicatie van de index :
De beheervennootschap heeft solide, schriftelijke plannen
opgesteld voor de mogelijke gevallen waarin de index niet
langer wordt gepubliceerd of indien de samenstelling van
de index aanzienlijk wordt gewijzigd. In voorkomend geval
kiest de raad van bestuur van de bevek een andere index
in overeenstemming met deze plannen.

DPAM INVEST B NV 73
Prospectus

Publicatiedatum : 15/04/2021

DPAM INVEST B NV

http://www.dpamfunds.com
https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006838/DPAM_policy_voting.pdf
https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006835/DPAM_policy_engagement.pdf
http://www.dpamfunds.com
https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006839/DPAM_policy_Controversial_activities.pdf
http://www.dpamfunds.com
https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006839/DPAM_policy_Controversial_activities.pdf
http://www.dpamfunds.com
https://www.dpamfunds.com/responsible-investment.html


Risicoprofiel van het compartiment :
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft
ingelegd.

Beschrijving van de risico’s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment :

Marktrisico (risico dat de hele markt of een categorie van
activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in
portefeuille kunnen worden beïnvloed)

Hoog. Aandelenbeleggingen

Kredietrisico (risico dat een uitgevende instelling of een
tegenpartij in gebreke blijft)

Geen. Beleggingen hoofdzakelijk in aandelen

Afwikkelingsrisico (risico dat een afwikkeling via een
betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de
betaling of de levering door een tegenpartij niet of niet in
overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt)

Laag. De afwikkeling van transacties gebeurt volgens
het systeem betaling tegen levering

Liquiditeitsrisico (risico dat een positie niet tijdig tegen een
redelijke prijs kan worden geliquideerd)

Laag. Beleggingen hoofdzakelijk in aandelen die als
gemakkelijk verhandelbaar beschouwd worden.

Wisselkoers- of valutarisico (risico dat de waarde van een
belegging wordt beïnvloed door wisselkoers-schommelingen)

Gemiddeld. Tussen 25% en 50% van de activa wordt
verwacht uitgedrukt te zijn in een andere munt dan
de euro of de Deense kroon

Concentratierisico (risico’s die verband houden met een grote
concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op
bepaalde markten)

Gemiddeld. De beleggingen worden hoofdzakelijk in
Europa gedaan

Rendementsrisico (risico drukkend op het rendement, met
inbegrip van het feit dat het risico kan variëren naargelang de
keuzes van elke instelling voor collectieve belegging, alsmede
het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op
eventuele waarborgen van derden)

Niet van toepassing. Het beleggingsbeleid legt niet
op dat de samenstelling van een index, die de markt
weerspiegelt, wordt gevolgd en er is geen enkele
prestatievergoeding voorzien

Kapitaalrisico (risico’s voor het kapitaal, met inbegrip van het
potentiële risico van erosie als gevolg van inkopen van
aandelen en winstuitkeringen die hoger zijn dan het
beleggingsrendement)

Het compartiment geniet geen kapitaalbescherming
of –garantie.

Duurzaamheidsrisico (het risico dat zich een ecologische,
sociale of governancegebeurtenis voordoet die kan resulteren
in een potentieel of gerealiseerd wezenlijk verlies op de
waarde van het compartiment als gevolg van die gebeurtenis).

Laag. Duurzaamheidsaspecten maken inherent deel
uit van het beleggingsproces van het compartiment,
dat via zijn effectenselectie een ecologisch en sociaal
doel nastreeft. De potentiële duurzaamheidsrisico's
worden dus gematigd door een strikte
duurzaamheidsscreening (kwalitatief proces), de
toepassing van uitsluitingsfilters en de 'best-in-class-
benadering', die sociale en ecologische aspecten
omvat en op die manier garandeert dat alle
beleggingen in de portefeuille gericht zijn op de
bevordering van de beste sociale en ecologische
praktijken.

Risicoprofiel van de doorsneebelegger :
Dynamisch
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Beleggingshorizon : Dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun inleg binnen 5
jaar op te nemen.

TYPES AANDELEN DIE VOOR DIT COMPARTIMENT WORDEN AANGEBODEN :

Klasse Type Munteenheid ISIN Code Vorm

A Distributie EUR BE0940001713 Op naam / Gedematerialiseerd

B Kapitalisatie EUR BE0940002729 Op naam / Gedematerialiseerd

B LC Kapitalisatie EUR BE6321384883 Op naam / Gedematerialiseerd

E Distributie EUR BE0948493276 Op naam / Gedematerialiseerd

F Kapitalisatie EUR BE0948492260 Op naam / Gedematerialiseerd

F LC Kapitalisatie EUR BE6321385898 Op naam / Gedematerialiseerd

L Kapitalisatie EUR BE0948990396 Op naam / Gedematerialiseerd

V Distributie EUR BE6246076523 Op naam / Gedematerialiseerd

W Kapitalisatie EUR BE6246078545 Op naam / Gedematerialiseerd

P Kapitalisatie EUR BE6254417510 Op naam / Gedematerialiseerd

J Kapitalisatie EUR BE6299492213 Op naam / Gedematerialiseerd

M Distributie EUR BE6299493229 Op naam / Gedematerialiseerd

N Kapitalisatie EUR BE6299494235 Op naam / Gedematerialiseerd

Initiële inschrijvingsdag :
31 december 2002

Initiële inschrijvingsprijs :
€ 100

Op 18/11/2020 heeft het compartiment via een fusie door overneming het volledig vermogen ontvangen van het
compartiment DPAM INVEST B Equities Europe. De fusie is op 26/11/2020 van kracht geworden.
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INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT DPAM INVEST B
Equities NewGems Sustainable

VOORSTELLING :

Naam : DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable

Oprichtingsdatum : 22 september 2006

Bestaansduur : onbeperkt

BELEGGINGSGEGEVENS :
Doelstelling van het compartiment :
De doelstelling van dit compartiment is de beleggers een
blootstelling te bieden aan aandelen en/of met aandelen
gelijkgestelde effecten, uitgegeven door bedrijven zonder
geografische beperking, evenals aan alle effecten die
toegang geven tot het kapitaal van die bedrijven, die
worden geselecteerd op basis van thema's gekoppeld aan
het acroniem NEWGEMS (tendensen en thema's die
verband houden met nanotechnologie, ecologie, welzijn,
generatie Z, de e-maatschappij, industrie 4.0 en veiligheid -
zie het beleggingsbeleid hierna). Bij de selectie van deze
bedrijven wordt aan de hand van een strenge
methodologie nagegaan of ze ecologische, sociale en
governancecriteria (ESG-criteria) naleven.

Door middel van een strenge ESG-methodologie en strikte
uitsluitingen waakt het compartiment erover dat de
andere ecologische en sociale doelstellingen niet worden
ondermijnd en dat de vereiste goede governancepraktijken
gewaarborgd blijven.

Dit compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat
de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de
prestatie van een benchmark na te bootsen.

Geen formele waarborg is verleend aan de bevek, noch
aan zijn deelnemers.

Beleggingsbeleid van het compartiment :
Het compartiment belegt vooral in aandelen en/of effecten
die gelijkgesteld zijn met aandelen die zijn uitgegeven door
zogenaamde 'bedrijven van de toekomst', zonder
geografische beperking, en elk effect dat toegang biedt tot
het kapitaal van deze bedrijven.

Deze 'bedrijven van de toekomst' worden aangeduid met
het acroniem NEWGEMS en omvatten trends en
activiteitenthema's in verband met nanotechnologie,
milieu, welzijn, generatie Z, E-Society, industrie 4.0 en
veiligheid ; deze activiteiten kunnen als volgt worden
gedefinieerd (niet exhaustief) :

q Nanotechnologie omvat bedrijven die actief zijn op
nanoschaal (productie van halfgeleiderchips,
smartphones, industriële machines, medische
apparatuur, enz. waarvoor een complexere
miniaturisering vereist is) en bedrijven die een
dergelijke vooruitgang mogelijk maken.

q Milieu omvat bedrijven die actief zijn op het vlak van
milieu en milieubescherming.

q Welzijn omvat alle bedrijven die in hun activiteiten
streven naar het welzijn van mens en dier.

q Generatie Z verwijst naar de generatie na de
millennials. De beheerder belegt hier in bedrijven die
inspelen op de levenswijze van deze generatie
(mobiele apparaten, sociale media, online activiteiten,
enz.).

q E-Society verwijst naar alle e-commercebedrijven,
bedrijven actief op het vlak van digitalisering en
cloudcomputing en/of die dit type diensten aanbieden.

q Industrie 4.0 omvat alle bedrijven die enigszins te
maken hebben met de nieuwe industriële revolutie,
robotica, automatisering, big data, the Internet of
Things en kunstmatige intelligentie.

q Veiligheid omvat alle bedrijven die actief zijn op het
vlak van cyberveiligheid en fysieke veiligheid.

De selectie van de effecten is gebaseerd op de
economische en financiële analyses en op de afweging van
ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG).

Het compartiment kan, op bijkomstige wijze of tijdelijk,
liquide middelen aanhouden in de vorm van een lopende
rekening, deposito's of effecten, of in de vorm van
instellingen voor collectieve belegging. Het compartiment
belegt voor maximaal 10% van zijn activa in open
instellingen voor collectieve belegging.

Het compartiment kan beleggen in deelbewijzen van een
andere icbe of een ander fonds dat direct of indirect
wordt beheerd door DPAM of een onderneming waaraan
DPAM is verbonden in het kader van een
gemeenschappelijk beheer of een gemeenschappelijke
controle of door een directe of indirecte deelname van
meer dan 10% van het kapitaal of van de stemrechten. Er
mag voor dergelijke beleggingen geen enkele uitgifte- of
terugkoopprovisie van de doelfondsen en geen enkele
beheerscommissie worden afgetrokken van de activa van
de bevek.
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Categorieën van toegelaten activa :
Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een
gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese
Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven
effecten, effecten van instelling voor collectieve belegging,
die al dan niet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/
65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat
van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële
derivaten met inbegrip van gelijkaardige instrumenten die
aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, OTC-
derivaten, andere effecten en instrumenten van de
geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en
geldmarktinstrumenten met het doel van het
compartiment verenigbaar zijn.

Toegelaten derivatentransacties :
Met inachtneming van de geldende wettelijke regels kan
het compartiment ook gebruikmaken van derivaten, zoals
bijvoorbeeld opties, futures, FX Forwards, kredietderivaten
en wisselverrichtingen op termijn, en dit zowel ter
verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen als ter
risicodekking. De belegger moet zich bewust zijn van het
feit dat dit soort derivaten volatieler kan zijn dan de
onderliggende instrumenten.

De financiële derivaten die in voorkomend geval worden
gebruikt om de beleggingsdoelstellingen van het
compartiment te verwezenlijken, zullen niet worden
gebruikt om de ecologische en/of sociale kenmerken van
het compartiment zoals hierna beschreven te bevorderen.

Effectenleningen :
Het compartiment zal geen beroep doen op leningen van
financiële instrumenten.

Ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG) –
Transparantie over duurzaamheid :
Dit compartiment belegt ten minste 90% van zijn activa
(exclusief liquiditeiten, instellingen voor collectieve
belegging en derivaten) in effecten die voldoen aan de
ecologische en sociale kenmerken die het bevordert. 20%
van de activa zal ook een duurzaam beleggingsdoel
nastreven, zoals gedefinieerd in verordening (EU) 2019/
2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27
november 2019 betreffende informatieverschaffing over
duurzaamheid in de financiëledienstensector.

De bevordering van ecologische en sociale kenmerken
beoogt, door middel van een rigoureuze methodologie (cf.
onderdeel 'Selectiemethodologie voor ESG- en duurzame
beleggingen' hierna), om de fundamentele rechten te
handhaven, geen controversiële activiteiten te financieren

die de reputatie van de beleggingen op lange termijn
kunnen schaden, en best practices en best efforts op ESG-
vlak te bevorderen.

Het compartiment heeft ook deels een duurzame
doelstelling. De nagestreefde duurzame doelstelling bestaat
erin te beleggen in ondernemingen waarvan de producten
en diensten bijdragen tot de financiering van de 17
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die de
Verenigde Naties (VN) hebben gedefinieerd, zoals
gezondheidsproducten en -diensten, onderwijsdiensten,
oplossingen voor waterbesparing en -voorziening,
oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie,
digitaliseringsdiensten, duurzame mobiliteitsdiensten enz.
Daarnaast wil het ondernemingen helpen hun bijdrage aan
duurzame ontwikkeling en ESG-kwesties te verbeteren
door een regelmatige dialoog aan te gaan en specifieke
verbeterpunten met hen te delen en die in de loop van de
tijd ook op te volgen. Bijgevolg is het deel van de
portefeuille dat aandacht heeft voor duurzame
doelstellingen, voornamelijk gericht op ondernemingen die
netto positief bijdragen, dat wil zeggen ondernemingen (1)
waarvan de kernactiviteit bestaat uit de ontwikkeling van
producten en diensten die bijdragen aan de
verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling (SDG) en (2) die het verst staan op het
gebied van duurzame ontwikkeling en engagement op het
vlak van ecologische, sociale en governancerisico's.

Het duediligencebeleid van DPAM ten aanzien van de
belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen
wordt uiteengezet in het beleid voor duurzaam en
verantwoord investeren, dat kan worden geraadpleegd op
de website www.dpamfunds.com (
Sustainable & Responsible Investment policy).

Beleggingsstrategie :

Selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen :

De criteria waaraan bedrijven moeten voldoen om te
worden opgenomen in het beleggingsuniversum, worden
bepaald op basis van onafhankelijk extern onderzoek en/of
intern onderzoek van DPAM. Die selectiecriteria zijn :

– Conformiteitsfilter voor UN Global Compact : Bedrijven
moeten de beginselen van het Global Compact van de
Verenigde Naties naleven (mensenrechten,
arbeidsrechten, milieubescherming, corruptiebestrij-
ding). DPAM gebruikt specifiek ESG-onderzoek van
niet-financiële ratingbureaus om te bepalen of een
onderneming al dan niet aan die beginselen voldoet.
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– Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : Het uitsluitingsbeleid van
DPAM voor controversiële activiteiten heeft betrekking
op verschillende economische sectoren en activiteiten
waarvan het ethische en het duurzame karakter ter
discussie staat. Voor elk van die economische sectoren
en activiteiten worden in het uitsluitingsbeleid voor
controversiële activiteiten de uitsluitingscriteria en
-drempels bepaald. Bedrijven die betrokken zijn bij die
controversiële sectoren en activiteiten en die voldoen
aan de uitsluitingscriteria die zijn vastgesteld in het
beleid, worden uitgesloten uit de
beleggingsportefeuille.

– Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
ernstige ESG-controverses : Bedrijven mogen niet
betrokken zijn bij zware ESG-controverses, zoals
incidenten of beschuldigingen in verband met
ecologische, sociale of governancekwesties.

DPAM maakt gebruik van het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus om te beoordelen hoe ernstig
de controverses zijn waaraan bedrijven worden
blootgesteld, en sluit vervolgens de ernstigste
controverses uit. DPAM stelt ook interne analyses op
van ESG-controverses waaraan bedrijven worden
blootgesteld. DPAM behoudt zich het recht voor ook
bedrijven uit te sluiten die het betrokken acht bij
controverses die voldoende ernstig zijn.

Wanneer het ESG-profiel van een bedrijf zodanig
verslechtert dat het niet langer voldoet aan het Global
Compact of wanneer zich een heel ernstige controverse
voordoet met betrekking tot het bedrijf, zal de beheerder
de betrokken belegging binnen de drie maanden verkopen
in het belang van de aandeelhouders van het
compartiment.

Voor het gedeelte van de beleggingen met een duurzame
doelstelling zijn dit de bijkomende criteria waaraan de
bedrijven moeten voldoen :

q Analyse en rating van het ESG-profiel van het bedrijf
waarin wordt belegd, via de ESG-scorekaart : DPAM
vult de verschillende ESG-uitsluitingsfilters aan met
scorekaarten van de ESG-risico's en -opportuniteiten.
Die analyseroosters maken het mogelijk de meest
relevante en meest wezenlijke ESG-risico's en
-opportuniteiten te identificeren waaraan emittenten
worden blootgesteld.

q Impactonderzoek en duurzaamheidsthema's : DPAM
verzekert zich ervan dat de producten en/of diensten
van de onderneming – in verhouding tot de omzet –
duurzame ontwikkeling financieren, zoals
gezondheidsproducten en -diensten,
onderwijsgerelateerde diensten, energie-
efficiëntieoplossingen, digitaliseringsdiensten of
veiligheid en fysieke en virtuele zekerheid. De
gebruikte indicatoren zijn bijvoorbeeld het percentage
van de omzet dat het bedrijf genereert uit producten
of diensten die netto positief bijdragen 16 aan de VN-
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 1 (geen
armoede), 3 (goede gezondheid en welzijn) of 7
(betaalbare en duurzame energie) ; het engagement
van emittenten in hun beoordeling en controle van
milieurisico's ; bedrijven die lenings- en
microfinancieringsdiensten aanbieden aan
minderheden die moeilijk terechtkunnen bij
traditionele banknetwerken. Deze voorbeelden van
indicatoren zijn afkomstig van niet-financiële
ratingbureaus en kunnen in de loop van de tijd
veranderen op basis van de ontwikkelde
methodologieën en normen. Om de
duurzaamheidsdoelstelling van de portefeuille te
bewerkstelligen, is het de bedoeling dat minimaal 20%
van de ondernemingen waarin wordt belegd netto
positief bijdraagt.

Die selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen is gericht op :

– een CO2-voetafdruk (directe uitstoot scope 1 en 2)
onder het gemiddelde van het referentie-universum
vóór toepassing van de selectiemethodologie voor
ESG- en duurzame beleggingen ;

– een gemiddeld ESG-profiel onder dat van het
referentie-universum vóór toepassing van de
selectiemethodologie voor ESG- en duurzame
beleggingen ;

– een nulpositie in emittenten die geconfronteerd
worden met heel ernstige controverses rond
ecologische of sociale kwesties ;

– een nulpositie in emittenten die worden geacht niet te
voldoen aan de tien beginselen van het Global
Compact van de VN.
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Het doel heeft betrekking op een voortschrijdende periode
van drie jaar. De analyse van die gegevens steunt op
diverse gegevensbronnen, waaronder gegevens van
emittenten en externe gegevensleveranciers.

De regio's en vermogenscategorieën houden verschillende
uitdagingen in met betrekking tot de kwaliteit en de
dekking van de gegevens waarmee rekening moet worden
gehouden, met name op de opkomende markten.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat bepaalde
gegevens gebaseerd zijn op gemodelleerde en niet op
gerapporteerde informatie. De gebruikte indicatoren zijn,
net zoals elk ander kwantitatief of kwalitatief model,
onderhevig aan het risico van het model, en geven de
verwachte veranderingen in het duurzaamheidsrisicoprofiel
van de emittenten mogelijk niet volledig weer.

Het compartiment beperkt zijn beleggingskeuzes tot de
effecten die zijn opgenomen in het hierboven
gedefinieerde universum ; beleggingen in waarden die
actief zijn in de vervaardiging, het gebruik of het bezit van
antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en
bepantsering op basis van verarmd uranium worden dus
uitgesloten.

Criteria voor goed bestuur :

De criteria van goed bestuur, die deel uitmaken van het
beleid van actief aandeelhouderschap, betrokkenheid en
een duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid, zijn
opgenomen in het beleggingsbeslissingsproces via de
verschillende stappen die hierna en in het bovenstaande
deel 'Selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen' worden beschreven :

i) Uitsluitingsfilter op basis van de naleving van het UN
Global Compact : corruptiepreventie is een van de vier
hoofdthema's van de tien beginselen

ii) Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : de criteria van goed
bestuur (ethische bedrijfsvoering, politiek lobbywerk,
corporate governance, corruptie en responsabilisering
van de bestuursorganen met betrekking tot ESG-
aspecten) maken deel uit van de analyse van
controverses, de ernst ervan en de corrigerende
maatregelen.

iii) Fundamentele en kwalitatieve ESG-benadering met
een sterke nadruk op governance en corporate
governance.

iv) Voor het deel van de belegging met een duurzame
doelstelling : de scorekaarten voor de ESG-risico's en
-opportuniteiten omvatten een analyse en een rating

van de corporate governance van de bedrijven, en in
het bijzonder de naleving van de beginselen die
worden gedefinieerd in het stembeleid van DPAM.

v) Bestuursaspecten vormen ook een integraal deel van
de opvolging van de beleggingen, met name via het
stembeleid en het betrokkenheidsbeleid van DPAM,
die kunnen worden geraadpleegd op de website
www.dpamfunds.com (Voting policy /
Engagement policy).

Voorbeelden van uitsluitings- en selectiecriteria voor ESG-
en duurzame beleggingen :

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van het Global
Compact : ernstige schending van de arbeidsrechten in
de toeleveringsketen.

q Voorbeeld van een uitsluiting op basis van
ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële
activiteiten : materiële blootstelling aan thermische
steenkool, d.w.z. uitsluiting van ondernemingen die
betrokken zijn bij de winning van thermische steenkool
of die plannen hebben om hun activa voor de winning
van thermische steenkool uit te breiden of nieuwe
activa voor de winning van thermische steenkool tot
stand te brengen (zie het voormelde beleid voor
controversiële activiteiten van DPAM op de website
www.dpamfunds.com (Controversial Activities Policy)).

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van ernstige ESG-
controverses : herhaalde anti-concurrentiepraktijken
zonder het vooruitzicht op corrigerende en/of
preventieve maatregelen (zie beleid voor
controversiële activiteiten van DPAM via de website
www.dpamfunds.com (Controversial Activities Policy)).

q Voorbeeld van een positief selectiecriterium :
hoofdactiviteit gekoppeld aan de optimalisering van de
efficiëntie van de gezondheidszorg door digitalisering

Onderneming belast met de evaluatie van de
selectiecriteria voor ESG- en duurzame beleggingen :

DPAM is de onderneming die belast is met de evaluatie
van de selectiecriteria voor ESG- en duurzame beleggingen.
DPAM gebruikt het ESG-onderzoek van niet-financiële
ratingbureaus. DPAM beschikt over eigen, interne ESG-
onderzoekcapaciteit, en het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus wordt gebruikt als een van de
verschillende informatiebronnen. DPAM behoudt zich dan
ook het recht voor om op basis van de ontvangen
informatie te bepalen of een onderneming al dan niet
voldoet aan de globale ESG- en duurzaamheidscriteria.
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Meer informatie :

Meer specifieke informatie over het product vindt u op de
website www.dpamfunds.com.

Benchmark :
Het compartiment gebruikt de volgende index als
benchmark : MSCI World Net Return

Deze index is representatief voor de markt van aandelen
met een grote en middelgrote beurskapitalisatie uit 23
ontwikkelde landen (zoals gedefinieerd door MSCI en
voornamelijk op basis van het land van oprichting en het
land van de 'primary listing' van de effecten) van de hele
wereld.

De prestatie van deze index wordt berekend met
herbelegging van de netto dividenden (Net Return).

Beheerder van de index :
MSCI Limited is ingeschreven in het register van de ESMA
(European Securities and Markets Authority).

Gebruik van de benchmark :
De benchmark wordt gebruikt voor de vergelijking van de
prestaties. De selectie en de weging van de activa in de
portefeuille van het compartiment kunnen aanzienlijk
verschillen van de samenstelling van de benchmark.

De benchmark is niet afgestemd op de bevordering van de
ecologische en sociale kenmerken van het compartiment.
Zie het onderdeel 'Beleggingsstrategie' hiervoor voor een
beschrijving van de manier waarop het compartiment
ecologische en sociale kenmerken bevordert.

Wijziging of niet-publicatie van de index :
De beheervennootschap heeft solide, schriftelijke plannen
opgesteld voor de mogelijke gevallen waarin de index niet
langer wordt gepubliceerd of indien de samenstelling van
de index aanzienlijk wordt gewijzigd. Op In voorkomend
geval kiest de raad van bestuur van de bevek een andere
index in overeenstemming met deze plannen.

Risicoprofiel van het compartiment :
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft
ingelegd.

Beschrijving van de risico’s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment :

Marktrisico (risico dat de hele markt of een categorie van
activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in
portefeuille kunnen worden beïnvloed),

Hoog. Aandelenbeleggingen

Afwikkelingsrisico (risico dat een afwikkeling via een
betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de
betaling of de levering door een tegenpartij niet of niet in
overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt)

Laag. De afwikkeling van de transacties gebeurt
volgens het systeem van levering tegen betaling

Liquiditeitsrisico (risico dat een positie niet tijdig tegen een
redelijke prijs kan worden geliquideerd)

Laag. Beleggingen hoofdzakelijk in aandelen die als
gemakkelijk verhandelbaar beschouwd worden.

Wisselkoers- of valutarisico (risico dat de waarde van een
belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen)

Hoog. Meer dan 50% van de activa wordt verwacht
uitgedrukt te zijn in een andere munt dan de euro
of de Deense kroon

Concentratierisico (risico’s die verband houden met een grote
concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op
bepaalde markten)

Gemiddeld. Het compartiment belegt in specifieke
thema's.

Rendementsrisico (risico drukkend op het rendement, met
inbegrip van het feit dat het risico kan variëren naargelang de
keuzes van elke instelling voor collectieve belegging, alsmede
het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op
eventuele waarborgen van derden)

Niet van toepassing. Het beleggingsbeleid legt niet
op dat de samenstelling van een index, die de markt
weerspiegelt, wordt gevolgd en er is geen enkele
prestatievergoeding voorzien

Kapitaalrisico (risico’s voor het kapitaal, met inbegrip van het
potentiële risico van erosie als gevolg van inkopen van
aandelen en winstuitkeringen die hoger zijn dan het
beleggingsrendement)

Het compartiment geniet geen kapitaalbescherming
of –garantie.
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Duurzaamheidsrisico (het risico dat zich een ecologische,
sociale of governancegebeurtenis voordoet die kan resulteren
in een potentieel of gerealiseerd wezenlijk verlies op de
waarde van het compartiment als gevolg van die gebeurtenis).

Laag. Duurzaamheidsaspecten maken inherent deel uit
van het beleggingsproces van het compartiment, dat
de nadruk legt op ecologische en/of sociale aspecten
of op een duurzame doelstelling.
Potentiële duurzaamheidsrisico's worden dus
gematigd door de duurzaamheidsscreening en de
uitsluitingsfilters die op het beleggingsuniversum van
het compartiment worden toegepast.

Risicoprofiel van de doorsneebelegger :
Dynamisch

Beleggingshorizon : Dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun inleg binnen 6
jaar op te nemen.

TYPES AANDELEN DIE VOOR DIT COMPARTIMENT WORDEN AANGEBODEN :

Klasse Type Munteenheid ISIN Code Vorm

A Distributie EUR BE0946563377 Op naam / Gedematerialiseerd

B Kapitalisatie EUR BE0946564383 Op naam / Gedematerialiseerd

B USD Kapitalisatie USD BE6322806553 Op naam / Gedematerialiseerd

E Distributie EUR BE0948503371 Op naam / Gedematerialiseerd

F Kapitalisatie EUR BE0948502365 Op naam / Gedematerialiseerd

F USD Kapitalisatie USD BE6322807569 Op naam / Gedematerialiseerd

L Kapitalisatie EUR BE0948982310 Op naam / Gedematerialiseerd

V Distributie EUR BE6246060360 Op naam / Gedematerialiseerd

W Kapitalisatie EUR BE6246061376 Op naam / Gedematerialiseerd

W USD Kapitalisatie USD BE6322808575 Op naam / Gedematerialiseerd

P Kapitalisatie EUR BE6254420548 Op naam / Gedematerialiseerd

J Kapitalisatie EUR BE6299426526 Op naam / Gedematerialiseerd

M Distributie EUR BE6299430569 Op naam / Gedematerialiseerd

N Kapitalisatie EUR BE6299448744 Op naam / Gedematerialiseerd

Initiële inschrijvingsdag :
2 oktober 2006

Initiële inschrijvingsprijs :
€ 100
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INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT DPAM INVEST B
Equities Sustainable Food Trends

VOORSTELLING :

Naam : DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends

Oprichtingsdatum : 13 december 2007

Bestaansduur : onbeperkt

BELEGGINGSGEGEVENS :
Doelstelling van het compartiment :
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin om
beleggers van de portefeuille, een blootstelling te bieden
aan aandelen en/of effecten die kunnen worden
gelijkgesteld met aandelen, uitgegeven door
ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks actief
zijn in de waardeketen van de voeding in de brede zin en
in aanverwante sectoren. Deze bedrijven zijn geselecteerd
op basis van een strikte methodologie wat betreft de
naleving van ecologische, sociale en bestuurscriteria (ESG).

Het beoogde duurzaamheidsdoel is gericht op duurzamere
landbouw, met name via duurzamere voedselproductie en
een beter behoud van grond en biodiversiteit, maar ook
de ontwikkeling van producten, innovaties en technologiën
om duurzame voedselconsumptie te bevorderen, de
transitie naar gezondere en duurzamere voedingspatronen
te stimuleren en voedselverlies en -verspilling te
verminderen.

Door middel van een strenge ESG-methodologie en strikte
uitsluitingen waakt het compartiment erover dat de
andere ecologische en sociale doelstellingen niet worden
ondermijnd en de vereiste goede governancepraktijken
gewaarborgd blijven

Dit compartiment wordt actief beheerd.

Er wordt bij het beheer van het compartiment niet
gebruikgemaakt van een benchmark. Voor het beheer van
de risico's en de beoordeling door de beheerder kan er
gebruik worden gemaakt van kwantitatieve informatie
afkomstig uit de brede markt.

Geen formele waarborg is verleend aan de bevek, noch
aan zijn deelnemers.

Beleggingsbeleid van het compartiment :
De beleggingen van dit compartiment bestaan
voornamelijk, en dit zonder geografische beperking, uit
aandelen of deelbewijzen die het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen van ondernemingen die rechtstreeks of

onrechtstreeks in de waardeketen van de voeding in de
brede zin en in aanverwante sectoren actief zijn. Deze
waardeketen strekt zich uit van de voedselproductie, met
inbegrip van producten en diensten die tot de
voedselproductie bijdragen, tot en met de verkoop van de
voedselproductie aan de consument. Ondernemingen die
met hun activiteiten, zoals opslag, transport, verpakking,
verwerking, enzovoort, in deze keten waarde toevoegen,
vallen binnen het beleggingsuniversum. Met aanverwante
sectoren wordt onder andere bedoeld bedrijven actief in
plantages, stockage, transport, verpakking of de
landbouwsector in het algemeen.

De selectie van waarden is gebaseerd op economisch-
financiële analyses evenals op een nauwgezette
methodologie van uitsluitingen en integratie van ESG
factoren, actief aandeelhouderschap en betrokkenheid bij
de ondernemingen.

Andere effecten die toegang tot kapitaal van deze
ondernemingen verlenen, worden hiermee gelijkgesteld.

Het compartiment belegt minstens twee derde van zijn
totale activa in voormelde beleggingen.

Het compartiment kan in bijkomende mate of tijdelijk
liquiditeiten aanhouden in de vorm van zichtrekeningen,
deposito’s of effecten.

Het compartiment belegt voor maximaal 10% van zijn
activa in open instellingen voor collectieve belegging.

Het compartiment kan beleggen in deelbewijzen van een
andere icbe of een ander fonds dat direct of indirect
wordt beheerd door DPAM of een onderneming waarmee
DPAM is verbonden in het kader van een
gemeenschappelijk beheer of een gemeenschappelijke
controle of door een directe of indirecte deelname van
meer dan 10% van het kapitaal of van de stemrechten. Er
mag voor dergelijke beleggingen geen enkele uitgifte- of
terugkoopprovisie van de doelfondsen en geen enkele
beheerscommissie worden afgetrokken van de activa van
de bevek.

Categorieën van toegelaten activa :
Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een
gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese
Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven
effecten, effecten van instelling voor collectieve belegging,
die al dan niet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/
65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat
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van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële
derivaten met inbegrip van gelijkaardige instrumenten die
aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, OTC-
derivaten, andere effecten en instrumenten van de
geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en
geldmarktinstrumenten met het doel van het
compartiment verenigbaar zijn.

Toegelaten derivatentransacties :
Met inachtneming van de geldende wettelijke regels kan
het compartiment ook gebruikmaken van derivaten, zoals
bijvoorbeeld opties, futures, FX Forwards, kredietderivaten
en wisselverrichtingen op termijn, en dit zowel ter
verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen als ter
risicodekking. De belegger moet zich bewust zijn van het
feit dat dit soort derivaten volatieler kan zijn dan de
onderliggende instrumenten.

Eventuele derivaten zullen niet worden gebruikt om de
hierna beschreven doelstellingen inzake duurzaam
beleggen te behalen.

Effectenleningen :
Het compartiment zal geen beroep doen op leningen van
financiële instrumenten.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) -
Transparantie over duurzaamheid :
De duurzaamheidsbenadering berust op het onderstaande
drievoudige engagement : (1) de verdediging van
fundamentele rechten (normatieve screening aan de hand
van het Global Compact van de Verenigde Naties), (2)
geen financiering van controversiële activiteiten die de
langetermijnreputatie van de beleggingen kunnen schaden
(negatieve screening op basis van het beleid controversiële
activiteiten van DPAM) en (3) het stimuleren van best
practices en efforts inzake duurzaamheid (best in class
benadering, engagement en integratie van
duurzaamheidsthema's).

Het compartiment heeft ecologische en sociale
doelstellingen, met name door mee te werken aan de
financiering van een duurzamere voedselproductie en een
beter behoud van grond en biodiversiteit, maar ook aan
de financiering van producten, innovaties en technologieën
die zijn gericht op duurzame voedselconsumptie, gezonde
en duurzame voedingspatronen en de strijd tegen
voedselverlies en -verspilling.

Het beleid inzake redelijke diligence van DPAM met
betrekking tot de belangrijkste negatieve
beleggingsbeslissingen worden vermeld in het beleid

inzake verantwoorde en duurzame beleggingen, dat kan
worden geraadpleegd via de website www.dpamfunds.com
(Sustainable & Responsible Investment policy).

Beleggingsstrategie

Selectiemethodologie voor de duurzame beleggingen :

De criteria waaraan bedrijven moeten voldoen om te
worden opgenomen in het beleggingsuniversum, worden
bepaald op basis van onafhankelijk extern onderzoek en/of
intern onderzoek van DPAM. Die selectiecriteria zijn :

q Conformiteitsfilter voor UN Global Compact : Bedrijven
moeten de beginselen van het Global Compact van de
Verenigde Naties naleven (mensenrechten,
arbeidsrechten, milieubescherming, corruptiebestrij-
ding). DPAM gebruikt specifiek ESG-onderzoek van
niet-financiële ratingbureaus om te bepalen of een
bedrijf al dan niet aan die beginselen voldoet.

q Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : Het uitsluitingsbeleid van
DPAM voor controversiële activiteiten heeft betrekking
op verschillende economische sectoren en activiteiten
waarvan het ethische en het duurzame karakter ter
discussie staat. Voor elk van die economische sectoren
en activiteiten worden in het uitsluitingsbeleid voor
controversiële activiteiten de uitsluitingscriteria en
-drempels bepaald. Bedrijven die betrokken zijn bij die
controversiële sectoren en activiteiten en die voldoen
aan de uitsluitingscriteria die zijn vastgesteld in het
beleid, worden uitgesloten uit de
beleggingsportefeuille.

q Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
ernstige ESG-controverses : Bedrijven mogen niet
betrokken zijn bij ernstige ESG-controverses, zoals
incidenten of beschuldigingen in verband met
ecologische, sociale of governancekwesties.

DPAM maakt gebruik van het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus om te beoordelen hoe ernstig
de controverses zijn waaraan bedrijven zijn
blootgesteld, en sluit vervolgens de ernstigste
controverses uit. DPAM stelt ook interne analyses op
van ESG-controverses waaraan bedrrijven worden
blootgesteld. DPAM behoudt zich het recht voor ook
bedrijven uit te sluiten die het betrokken acht bij
controverses die voldoende ernstig zijn.

q Analyse en rating van het ESG-profiel van het bedrijf
waarin wordt belegd, via de ESG-scorekaart : DPAM
vult de verschillende ESG-uitsluitingsfilters aan met
scorekaarten van de ESG-risico's en -opportuniteiten.
Die analyseroosters maken het mogelijk de meest
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relevante en meest wezenlijke ESG-risico's en
-opportuniteiten te identificeren waaraan emittenten
zijn blootgesteld.

q Impactonderzoek en duurzaamheidsthema's : DPAM
verzekert zich ervan dat de producten en/of diensten
van de onderneming – in verhouding tot de omzet –
de bevordering van duurzame landbouw, het behoud
van gronden en biodiversiteit en de verbetering van
gezondheid, voeding en welzijn financieren. De
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 2
(geen honger), 3 (goede gezondheid en welzijn) d.w.z.
een betere voeding op basis van gezondere voeding en
/of op basis van duurzame landbouw, het engagement
van emittenten in hun beoordeling en controle van de
milieurisico's, met name hun beleid inzake duurzame
praktijken voor gronden, bossen en landbouw. Deze
voorbeelden van indicatoren zijn afkomstig van niet-
financiële ratingbureaus en kunnen in de loop van de
tijd veranderen op basis van de ontwikkelde
methodologieën en normen.

Het compartiment beperkt zijn beleggingsselectie tot de
effecten die in het hierboven bepaalde universum zijn
opgenomen ; beleggingen in effecten van vennootschappen
die actief zijn in de vervaardiging, het gebruik of het bezit
van antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en
bepantsering op basis van verarmd uranium zijn dus
uitgesloten.

Wanneer het ESG-profiel van een bedrijf zodanig
verslechtert dat het niet langer voldoet aan het UN Global
Compact of wanneer zich een heel ernstige controverse
voordoet met betrekking tot het bedrijf, zal de beheerder
de betrokken belegging binnen de drie maanden verkopen
in het belang van de aandeelhouders van het
compartiment.

De uitsluitingen gelden voor de volledige portefeuille, met
uitzondering van liquiditeiten, instellingen voor collectieve
belegging en derivaten. Meer dan de helft van de
beleggingen van de portefeuille is gericht op een van de
bovengenoemde ecologische en sociale doelstellingen.

Criteria voor goed bestuur :

De criteria van goed bestuur, die deel uitmaken van het
beleid als actief aandeelhouder, betrokkenheid en een
duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid, zijn
opgenomen in het beleggingsbeslissingsproces via de
verschillende stappen die hierna in het deel
'Selectiemethodologie voor de duurzame beleggingen'
worden beschreven :

i) Uitsluitingsfilter op basis van de naleving van het UN
Global Compact : corruptiepreventie is een van de vier
hoofdthema's van de tien beginselen

ii) Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : de criteria van goed
bestuur (ethische bedrijfsvoering, politiek lobbywerk,
corporate governance, corruptie en responsabilisering
van de bestuursorganen met betrekking tot ESG-
aspecten) maken deel uit van de analyse van
controverses, de ernst ervan en de corrigerende
maatregelen.

iii) Analyse van het ESG-profiel van de bedrijven in
portefeuille door middel van scorecards met ESG-
risico- -en opportuniteiten : Deze scorecards met ESG-
risico- en -opportuniteiten omvatten een analyse en
een beoordeling van de corporate governance van
bedrijven, en in het bijzonder van de goede naleving
van principes gedefinieerd in het stembeleid van
DPAM.

iv) Bestuursaspecten vormen ook een integraal deel van
de opvolging van de beleggingen, met name via het
stembeleid en het betrokkenheidsbeleid van DPAM,
die kunnen worden geraadpleegd op de website
www.dpamfunds.com (Voting policy /
Engagement policy).

Voorbeelden van uitsluitings- en selectiecriteria voor
duurzame beleggingen :

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van het Global
Compact : ernstige schending van de arbeidsrechten in
de toeleveringsketen.

q Voorbeeld van een uitsluiting op basis van bedrijven
die betrokken zijn bij controversiële activiteiten :
palmolieproducerende bedrijven waarvan niet
minimaal 50% van de plantages voldoet aan de RSPO-
vereisten (Roundtable Sustainable Palm Oil), worden
uitgesloten.

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van ernstige ESG-
controverses : bijwerkingen van het product die het
milieu en / of de bevolking ernstig kunnen schaden en
die leiden tot een verkoopverbod voor het product in
bepaalde landen (zie beleid voor controversiële
activiteiten van DPAM via de website
www.dpamfunds.com (Controversial Activities Policy)).

q Voorbeeld van een positief selectiecriterium : nnovatie
voor de ontwikkeling van niet-synthetische
voedselconserveringsmiddelen om voedselverspilling te
verminderen en de biodiversiteit te behouden.
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Onderneming belast met de evaluatie van de
selectiecriteria voor duurzame beleggingen

DPAM is de onderneming die belast is met de evaluatie
van de selectiecriteria voor duurzame beleggingen. DPAM
gebruikt het ESG-onderzoek van niet-financiële
ratingbureaus. DPAM beschikt over eigen, interne ESG-
onderzoekscapaciteit, en het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus wordt gebruikt als een van de
verschillende informatiebronnen. DPAM behoudt zich dan
ook het recht voor om op basis van de ontvangen
informatie te bepalen of een onderneming al dan niet
voldoet aan de globale duurzaamheidscriteria.

Meer informatie :

Meer specifieke informatie over het product vindt u op de
website www.dpamfunds.com.

Benchmark :

Er werd geen index aangeduid als benchmark. Zie het
onderdeel 'Beleggingsstrategie' hierboven voor een
toelichting van de manier waarop het compartiment zijn
duurzame beleggingsdoelstelling bereikt.

q

q

Risicoprofiel van het compartiment :
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft
ingelegd.

Beschrijving van de risico’s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment :

Marktrisico (risico dat de hele markt of een categorie van
activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in
portefeuille kunnen worden beïnvloed),

Hoog. Aandelenbeleggingen

Kredietrisico (risico dat een uitgevende instelling of een
tegenpartij in gebreke blijft),

Geen. Beleggingen hoofdzakelijk in aandelen

Afwikkelingsrisico (risico dat een afwikkeling via een
betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de
betaling of de levering door een tegenpartij niet of niet in
overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt)

Gemiddeld. De afwikkeling van transacties gebeurt
volgens het systeem betaling tegen levering

Liquiditeitsrisico (risico dat een positie niet tijdig tegen een
redelijke prijs kan worden geliquideerd)

Laag. Beleggingen hoofdzakelijk in aandelen die als
gemakkelijk verhandelbaar beschouwd worden.

Wisselkoers- of valutarisico (risico dat de waarde van een
belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen)

Hoog. Meer dan 50% van de activa wordt verwacht
uitgedrukt te zijn in een andere munt dan de euro
of de Deense kroon

Bewaarnemingrisico (risico met betrekking tot de bewaarder) Laag, gezien de strenge bepalingen voor de
bewaarder in de Belgische wetgeving

Concentratierisico (risico’s die verband houden met een grote
concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op
bepaalde markten)

Gemiddeld. Het compartiment belegt in één thema.

Rendementsrisico (risico drukkend op het rendement, met
inbegrip van het feit dat het risico kan variëren naargelang de
keuzes van elke instelling voor collectieve belegging, alsmede
het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op
eventuele waarborgen van derden)

Niet van toepassing. De beheerspolitiek legt niet op
dat de samenstelling van een bepaalde index die
een weerspiegeling zou zijn van een relevante
markt, wordt gevolgd en geen enkele
prestatievergoeding is voorzien

Kapitaalrisico (risico’s voor het kapitaal, met inbegrip van het
potentiële risico van erosie als gevolg van inkopen aandelen
en winstuitkeringen die hoger zijn dan het
beleggingsrendement)

Gemiddeld. Het compartiment geniet geen
kapitaalbescherming of –garantie.
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Duurzaamheidsrisico (het risico dat zich een ecologische,
sociale of governancegebeurtenis voordoet die kan resulteren
in een potentieel of gerealiseerd wezenlijk verlies op de
waarde van het compartiment als gevolg van die gebeurtenis).

Laag. Duurzaamheidsaspecten maken inherent deel
uit van het beleggingsproces van het compartiment,
dat via zijn effectenselectie een ecologisch en sociaal
doel nastreeft. De potentiële duurzaamheidsrisico's
worden dus gematigd door een strikte
duurzaamheidsscreening (kwalitatief proces), de
toepassing van uitsluitingsfilters en de 'best-in-class-
benadering', die sociale en ecologische aspecten
omvat en op die manier garandeert dat alle
beleggingen in de portefeuille gericht zijn op de
bevordering van de beste sociale en ecologische
praktijken.

Risicoprofiel van de doorsneebelegger :
Dynamisch

Beleggingshorizon : Dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun inleg binnen 6
jaar op te nemen.

TYPES AANDELEN DIE VOOR DIT COMPARTIMENT WORDEN AANGEBODEN :

Klasse Type Munteenheid ISIN Code Vorm

A Distributie EUR BE0947763737 Op naam / Gedematerialiseerd

B Kapitalisatie EUR BE0947764743 Op naam / Gedematerialiseerd

E Distributie EUR BE0948505392 Op naam / Gedematerialiseerd

F Kapitalisatie EUR BE0948504387 Op naam / Gedematerialiseerd

L Kapitalisatie EUR BE0948980298 Op naam / Gedematerialiseerd

V Distributie EUR BE6246065419 Op naam / Gedematerialiseerd

W Kapitalisatie EUR BE6246067431 Op naam / Gedematerialiseerd

P Kapitalisatie EUR BE6254415498 Op naam / Gedematerialiseerd

J Kapitalisatie EUR BE6299429553 Op naam / Gedematerialiseerd

M Distributie EUR BE6299432581 Op naam / Gedematerialiseerd

N Kapitalisatie EUR BE6299433597 Op naam / Gedematerialiseerd

Initiële inschrijvingsdag :
17 december 2007

Initiële inschrijvingsprijs :
€ 100
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INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT DPAM INVEST B
Bonds EUR IG

VOORSTELLING :

Dit compartiment heeft een afwijking ontvangen en kan
daardoor tot 100% van zijn activa beleggen in
verschillende emissies van effecten en
geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of worden
gegarandeerd door een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte (EER) die de euro heeft aangenomen,
alsook door hun territoriale publiekrechtelijke lichamen

Naam : DPAM INVEST B Bonds EUR IG

Oprichtingsdatum : 10 juni 2010

Bestaansduur : onbeperkt

BELEGGINGSGEGEVENS :
Doelstelling van het compartiment :
Dit compartiment stelt zich tot doel de aandeelhouders
een blootstelling aan de obligatiemarkten te bieden.

De portefeuille van het compartiment bestaat voornamelijk
uit instrumenten zoals obligaties en andere schuldeffecten
of daarmee gelijkgestelde effecten in euro, op korte,
middellang en lange termijn, tegen vaste of vlottende
rente, met een periodieke of gekapitaliseerde opbrengst,
en die zijn uitgegeven of gewaarborgd door Lidstaten van
de Europese Unie.

De portefeuille kan eveneens obligaties en ander
schuldeffecten of daarmee gelijkgestelde effecten
omvatten die zijn uitgegeven door andere overheden,
ondernemingen of private emittenten.

De emittenten van de instrumenten waarin de portefeuille
belegt moeten bij elk ratingkantoor (waaronder Standard
& Poor’s, Moody’s en Fitch) die de emittent opvolgt een
rating hebben die minstens overeenstemt met Investment
grade 17.

Dit compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat
de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de
prestatie van een benchmark na te bootsen.

De aandeelhouders van het compartiment genieten geen
enkele bescherming of kapitaalsgarantie.

Beleggingsbeleid van het compartiment :
Het compartiment belegt maximaal 10% van zijn activa in
open instellingen voor collectieve belegging.

Het compartiment kan, op bijkomstige wijze of tijdelijk,
liquide middelen aanhouden in de vorm van een lopende
rekening, deposito’s of effecten, of in de vorm van
instellingen voor collectieve belegging.

Dit compartiment, door toelating verleend door de
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, mag tot
100% van zijn activa beleggen in verschillende uitgiften
van effecten en geldmarktinstrumenten die worden
uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte, die de euro als munt heeft
ingevoerd (zoals hieronder vermeld 18), en haar plaatselijke
besturen. Deze instellingen voor collectieve belegging
moeten effecten en geldmarktinstrumenten houden uit
tenminste zes verschillende uitgiften, zonder dat de
effecten en geldmarktinstrumenten die tot eenzelfde
uitgifte behoren, meer dan 30% mogen bedragen van het
totaalbedrag van de activa.

Categorieën van toegelaten activa :
Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een
gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese
Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven
effecten, effecten van instelling voor collectieve belegging,
die al dan niet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/
65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat
van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële
derivaten met inbegrip van gelijkaardige instrumenten die
aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, OTC-
derivaten, andere effecten en instrumenten van de
geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en
geldmarktinstrumenten met het doel van het
compartiment verenigbaar zijn.

Toegelaten derivatentransacties :
Met inachtneming van de geldende wettelijke regels kan
het compartiment ook gebruikmaken van derivaten, zoals
bijvoorbeeld opties, futures, FX Forwards, kredietderivaten
en wisselverrichtingen op termijn, en dit zowel ter
verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen als ter
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Baa3 volgens de schaal van Moody’s.
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risicodekking. De belegger moet zich bewust zijn van het
feit dat dit soort derivaten volatieler kan zijn dan de
onderliggende instrumenten.

Effectenleningen :
Het compartiment zal geen beroep doen op leningen van
financiële instrumenten.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) :
Het compartiment zal beleggen in instrumenten die zijn
uitgegeven door overheden, ondernemingen of particuliere
emittenten, en die worden geselecteerd rekening houdend
met ecologische, sociale en bestuurscriteria (ESG). DPAM
wil met betrekking tot die criteria een zekere flexibiliteit
behouden. Die criteria houden dus geen formele of
systematische uitsluiting van bepaalde activa in.

Deze criteria worden geïntegreerd op basis van de
wezenlijke uitdagingen die worden vastgesteld op basis van
onafhankelijk intern en extern onderzoek en die verband
houden met ecologische, demografische, educatieve en
sociale (gezondheid, gelijkheid enz.) aspecten.

Het compartiment beperkt zijn beleggingsselectie tot de
effecten die in het beleggingsbeleid zijn opgenomen ;
beleggingen in effecten van vennootschappen die actief
zijn in de vervaardiging, het gebruik of het bezit van
antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en
bepantsering op basis van verarmd uranium zijn dus
uitgesloten.

Het compartiment kan beleggen in rechten van
deelneming van een andere ICBE of een ander fonds dat
rechtstreeks of onrechtstreeks beheerd wordt door DPAM
of door een vennootschap waarmee DPAM is verbonden
via gemeenschappelijke bedrijfsvoering of
gemeenschappelijke zeggenschapsuitoefening of door een
rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming van meer dan
10% van het kapitaal of van de stemmen. Met betrekking

tot dergelijke beleggingen mag geen enkele intrede- of
uittredingsprovisie van de doelfondsen, noch een
beheervergoeding worden aangerekend aan de activa van
de BEVEK.

Benchmark :
Het compartiment gebruikt de volgende index als
benchmark : JPM EMU Government Investment Grade
Total Return

Deze obligatie-index is representatief voor
overheidsobligaties uitgegeven door Europese landen waar
de euro de officiële munt is en met een rating van
“investment grade” volgens elk van de drie grote
ratingbureaus (Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch). De
prestatie wordt berekend met herbelegging van de
coupons die worden betaald door de schuldbewijzen die
opgenomen zijn in de index.

Beheerder van de index :
J.P. Morgan Securities PLC is ingeschreven in het register
van de ESMA (European Securities and Markets Authority).

Gebruik van de benchmark :
De benchmark wordt gebruikt voor prestatievergelijking.
De selectie en de weging van de activa in de portefeuille
van het compartiment kunnen aanzienlijk verschillen van
die in de samenstelling van de benchmark.

Wijziging of niet-publicatie van de index :
De beheervennootschap heeft solide, schriftelijke plannen
opgesteld voor de mogelijke gevallen waarin de index niet
langer wordt gepubliceerd of indien de samenstelling van
de index aanzienlijk wordt gewijzigd. In voorkomend geval
kiest de raad van bestuur van de bevek een andere index
in overeenstemming met deze plannen.

Risicoprofiel van het compartiment :
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft
ingelegd.

Beschrijving van de risico’s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment :

Marktrisico (risico dat de hele markt of een categorie van
activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in
portefeuille kunnen worden beïnvloed),

Laag. Obligatiebeleggingen

Kredietrisico (risico dat een uitgevende instelling of een
tegenpartij in gebreke blijft),

Laag. Obligatiebeleggingen met een rating van
minstens investment grade

Afwikkelingsrisico (risico dat een afwikkeling via een
betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de
betaling of de levering door een tegenpartij niet of niet in
overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt)

Laag. De afwikkeling van transacties gebeurt volgens
het systeem betaling tegen levering
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Liquiditeitsrisico (risico dat een positie niet tijdig tegen een
redelijke prijs kan worden geliquideerd)

Laag. Beleggingen hoofdzakelijk in obligaties met een
rating van minstens investment grade worden als
gemakkelijk verhandelbaar beschouwd.

Wisselkoers- of valutarisico (risico dat de waarde van een
belegging wordt beïnvloed door wisselkoers-schommelingen)

Geen ten gevolge van het beleggingsbeleid

Concentratierisico (risico’s die verband houden met een grote
concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op
bepaalde markten)

Gemiddeld. Beleggingen worden hoofdzakelijk in
Europa gedaan

Rendementsrisico (risico drukkend op het rendement, met
inbegrip van het feit dat het risico kan variëren naargelang de
keuzes van elke instelling voor collectieve belegging, alsmede
het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op
eventuele waarborgen van derden)

Niet van toepassing. Het beleggingsbeleid legt niet
op dat de samenstelling van een index, die de markt
weerspiegelt, wordt gevolgd en er is geen enkele
prestatievergoeding voorzien

Kapitaalrisico (risico’s voor het kapitaal, met inbegrip van het
potentiële risico van erosie als gevolg van inkopen van
aandelen en winstuitkeringen die hoger zijn dan het
beleggingsrendement)

Het compartiment geniet geen kapitaalbescherming
of –garantie.

Inflatierisico (risico voor het activa van de portefeuille door de
inflatie)

Gemiddeld. Beleggingen op lange termijn in
obligaties

Duurzaamheidsrisico (het risico dat zich een ecologische,
sociale of governancegebeurtenis voordoet die kan resulteren
in een potentieel of gerealiseerd wezenlijk verlies op de
waarde van het compartiment als gevolg van die gebeurtenis).

Hoog. Het duurzaamheidsrisico wordt als wezenlijk
beschouwd, aangezien de duurzaamheidsaspecten
geen systematisch onderdeel vormen van het
selectieproces voor de beleggingen van het
compartiment, met uitzondering van beleggingen in
bedrijven met een blootstelling aan controversiële
activiteiten zoals tabak ; de productie, het gebruik of
het bezit van antipersoonsmijnen, clustermunitie en
munitie en bepantsering met verarmd uranium, die
aan de basis uitgesloten zijn.

De impact van schadelijke gebeurtenissen op het
vlak van duurzaamheid kan immers wezenlijke
duurzaamheidsrisico's doen ontstaan die negatief
kunnen uitpakken voor het rendement van het
compartiment.

Risicoprofiel van de doorsneebelegger :
Defensief

Beleggingshorizon : Dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun inleg binnen 3
jaar op te nemen.

TYPES AANDELEN DIE VOOR DIT COMPARTIMENT WORDEN AANGEBODEN :

Klasse Type Munteenheid ISIN Code Vorm

A Distributie EUR BE0935123431 Op naam / Gedematerialiseerd

B Kapitalisatie EUR BE0935124447 Op naam / Gedematerialiseerd

E Distributie EUR BE0935125451 Op naam / Gedematerialiseerd
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Klasse Type Munteenheid ISIN Code Vorm

F Kapitalisatie EUR BE0935126467 Op naam / Gedematerialiseerd

V Distributie EUR BE6246069452 Op naam / Gedematerialiseerd

W Kapitalisatie EUR BE6246071474 Op naam / Gedematerialiseerd

P Kapitalisatie EUR BE6254412461 Op naam / Gedematerialiseerd

Z Kapitalisatie EUR BE6278081474 Op naam / Gedematerialiseerd

J Kapitalisatie EUR BE6299418440 Op naam / Gedematerialiseerd

M Distributie EUR BE6299419455 Op naam / Gedematerialiseerd

N Kapitalisatie EUR BE6299420461 Op naam / Gedematerialiseerd

Initiële inschrijvingsdag :
30 juni 2010

Initiële inschrijvingsprijs :
€ 50
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INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT DPAM INVEST B
Real Estate Europe Dividend Sustainable

VOORSTELLING :

Naam : DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend
Sustainable

Oprichtingsdatum : 23 december 2010

Bestaansduur : onbeperkt

BELEGGINGSGEGEVENS :
Doelstelling van het compartiment :
De doelstelling van dit compartiment is om de
aandeelhouders de hoogste return te bieden op lange
termijn aan de hand van een evenwichtig beleggingsbeleid,
door zijn activa te beleggen in effecten die representatief
zijn voor de vastgoedsector in ruime zin in Europa, die
hoofdzakelijk uitkeerbare inkomsten hebben die hoger
liggen dan het gemiddelde van het beleggingsuniversum.
Op niet-exhaustieve wijze omvatten deze effecten met
name aandelen van Gereglementeerde
Vastgoedvennootschappen (GVV's), vastgoedcertificaten,
aandelen van vastgoedvennootschappen en
vennootschappen actief in de promotie en ontwikkeling
van vastgoed alsook aandelen van vennootschappen die
beleggen in vastgoedschuldvorderingen, enz. Deze
bedrijven zijn geselecteerd op basis van de naleving van
ecologische, sociale en bestuurscriteria (ESG).

Door middel van een strenge ESG-methodologie en strikte
uitsluitingen waakt het compartiment erover dat de
andere ecologische en sociale doelstellingen niet worden
ondermijnd en dat de vereiste goede governancepraktijken
gewaarborgd blijven.

50% van de nettoactiva moet bestaan uit effecten die een
verwacht rendement op 3 jaar hebben dat hoger ligt dan
dat van het gemiddelde van het beleggingsuniversum.

Het gemiddelde wordt gedefinieerd als het
dividendrendement van de FTSE EPRA/NAREIT Developed
Europe index.

Dit compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat
de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de
prestatie van een benchmark na te bootsen.

Geen formele waarborg is verleend aan de bevek, noch
aan zijn deelnemers.

Beleggingsbeleid van het compartiment :
Het compartiment kan beleggen in deelbewijzen van een
andere icbe of een ander fonds dat direct of indirect
wordt beheerd door DPAM of een onderneming waaraan
DPAM is verbonden in het kader van een
gemeenschappelijk beheer of een gemeenschappelijke
controle of door een directe of indirecte deelname van
meer dan 10% van het kapitaal of van de stemrechten. Er
mag voor dergelijke beleggingen geen enkele uitgifte- of
terugkoopprovisie van de doelfondsen en geen enkele
beheerscommissie worden afgetrokken van de activa van
de bevek.

Categorieën van toegelaten activa :
Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een
gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese
Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven
effecten, effecten van instelling voor collectieve belegging,
die al dan niet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/
65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat
van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële
derivaten met inbegrip van gelijkaardige instrumenten die
aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, OTC-
derivaten, andere effecten en instrumenten van de
geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en
geldmarktinstrumenten met het doel van het
compartiment verenigbaar zijn.

Toegelaten derivatentransacties :
Met inachtneming van de geldende wettelijke regels kan
het compartiment ook gebruikmaken van derivaten, zoals
bijvoorbeeld opties, futures, FX Forwards, kredietderivaten
en wisselverrichtingen op termijn, en dit zowel ter
verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen als ter
risicodekking. De belegger moet zich bewust zijn van het
feit dat dit soort derivaten volatieler kan zijn dan de
onderliggende instrumenten.

De derivaten die in voorkomend geval worden gebruikt om
de beleggingsdoelstellingen van het compartiment te
verwezenlijken, zullen niet worden gebruikt om de
ecologische en/of sociale kenmerken van het
compartiment zoals hierna beschreven te bevorderen.

Het compartiment kan, op bijkomstige wijze of tijdelijk,
liquide middelen aanhouden in de vorm van een lopende
rekening, deposito's of effecten, of in de vorm van
instellingen voor collectieve belegging.
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Het compartiment belegt voor maximaal 10% van zijn
activa in open instellingen voor collectieve belegging.

Als ten gevolge van veranderlijke marktomstandigheden of
van gegevens eigen aan een vennootschap de effecten
niet meer voldoen aan de rendementscriteria hoger dan
het gemiddelde, zal de toestand daarna in het belang van
de aandeelhouders van het compartiment worden
geregulariseerd.

Effectenleningen :
Het compartiment zal geen beroep doen op leningen van
financiële instrumenten.

Ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG) –
Transparantie over duurzaamheid :
Dit compartiment belegt ten minste 90% van zijn activa
(exclusief liquiditeiten, instellingen voor collectieve
belegging en derivaten) in effecten die voldoen aan de
ecologische en sociale kenmerken die het bevordert. 20%
van de activa zal ook een duurzaam beleggingsdoel
nastreven, zoals gedefinieerd in verordening (EU) 2019/
2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27
november 2019 betreffende informatieverschaffing over
duurzaamheid in de financiëledienstensector.

De bevordering van ecologische en sociale kenmerken
beoogt, door middel van een rigoureuze methodologie (cf.
onderdeel 'Selectiemethodologie voor ESG- en duurzame
beleggingen' hierna), om de fundamentele rechten te
handhaven, geen controversiële activiteiten te financieren
die de reputatie van de beleggingen op lange termijn
kunnen schaden, en de best practices en best efforts op
ESG-vlak te bevorderen.

Het compartiment heeft ook deels een duurzame
doelstelling. De duurzame doelstelling bestaat erin te
beleggen in ondernemingen die met hun producten en
diensten bijdragen tot de financiering van de 17
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die de
Verenigde Naties (VN) hebben gedefinieerd, zoals de
ontwikkeling van duurzame infrastructuur, groene
gebouwen, energie-efficiëntere gebouwen of gebouwen
met groene certificaten, ondernemingen die gebouwen
bezitten en/of uitbaten die bestemd zijn voor
bejaardentehuizen, medische centra of onderzoekscentra
op het gebied van biowetenschappen en biotechnologie
enz. Daarnaast wil het ondernemingen helpen hun
bijdrage aan duurzame ontwikkeling en ESG-kwesties te
verbeteren door een regelmatige dialoog aan te gaan en
specifieke verbeterpunten met hen te delen en die in de
loop van de tijd ook op te volgen. Bijgevolg is het deel van
de portefeuille dat aandacht heeft voor duurzame
doelstellingen, voornamelijk gericht op ondernemingen die

netto positief bijdragen, dat wil zeggen ondernemingen (1)
waarvan de kernactiviteit bestaat uit de ontwikkeling van
producten en diensten die bijdragen aan de
verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling (SDG) en (2) die het verst staan op het
gebied van duurzame ontwikkeling en engagement op het
vlak van ecologische, sociale en governancerisico's.

Het duediligencebeleid van DPAM ten aanzien van de
belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen
wordt uiteengezet in het beleid voor duurzaam en
verantwoord investeren, dat kan worden geraadpleegd op
de website www.dpamfunds.com (
Sustainable & Responsible Investment policy).

Beleggingsstrategie :

Selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen :

De criteria waaraan ondernemingen moeten voldoen om
te worden opgenomen in het beleggingsuniversum,
worden bepaald op basis van onafhankelijk extern
onderzoek en/of intern onderzoek van DPAM. Die
selectiecriteria zijn :

– Conformiteitsfilter voor UN Global Compact : Bedrijven
moeten de beginselen van het Global Compact van de
Verenigde Naties naleven (mensenrechten,
arbeidsrechten, milieubescherming, corruptiebestrij-
ding). DPAM gebruikt specifiek ESG-onderzoek van
niet-financiële ratingbureaus om te bepalen of een
onderneming al dan niet aan die beginselen voldoet.

– Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : Het uitsluitingsbeleid van
DPAM voor controversiële activiteiten heeft betrekking
op verschillende economische sectoren en activiteiten
waarvan het ethische en het duurzame karakter ter
discussie staat. Voor elk van die economische sectoren
en activiteiten worden in het uitsluitingsbeleid voor
controversiële activiteiten de uitsluitingscriteria en
-drempels bepaald. Bedrijven die betrokken zijn bij die
controversiële sectoren en activiteiten en die voldoen
aan de uitsluitingscriteria die zijn vastgesteld in het
beleid, worden uitgesloten uit de
beleggingsportefeuille.

– Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
ernstige ESG-controverses : De bedrijven mogen niet
betrokken zijn bij zware ESG-controverses, zoals
incidenten of beschuldigingen in verband met
ecologische, sociale of governancekwesties.

DPAM maakt gebruik van het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus om te beoordelen hoe ernstig
de controverses zijn waaraan bedrijven zijn
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blootgesteld, en sluit vervolgens de ernstigste
controverses uit. DPAM stelt ook interne analyses op
van ESG-controverses waaraan bedrijven worden
blootgesteld. DPAM behoudt zich het recht voor ook
bedrijven uit te sluiten die het betrokken acht bij
controverses die voldoende ernstig zijn.

Wanneer het ESG-profiel van een bedrijf zodanig
verslechtert dat het niet langer voldoet aan het Global
Compact of wanneer zich een heel ernstige controverse
voordoet met betrekking tot het bedrijf, zal de beheerder
de betrokken belegging binnen de drie maanden verkopen
in het belang van de aandeelhouders van het
compartiment.

Voor het gedeelte van de beleggingen meteen duurzame
doelstelling zijn dit de bijkomende criteria waaraan de
bedrijven moeten voldoen :

q Analyse en rating van het ESG-profiel van het bedrijf
waarin wordt belegd, via de ESG-scorekaart : DPAM
vult de verschillende ESG-uitsluitingsfilters aan met
scorekaarten van de ESG-risico's en -opportuniteiten.
Die analyseroosters maken het mogelijk de meest
relevante en meest wezenlijke ESG-risico's en
-opportuniteiten te identificeren waaraan emittenten
zijn blootgesteld.

q Effectenonderzoek en duurzaamheidsthema's : DPAM
verzekert zich ervan dat de producten en/of diensten
van de onderneming – in verhouding tot de omzet –
duurzame ontwikkeling financieren, zoals de
ontwikkeling van duurzame infrastructuur, groene
gebouwen, energie-efficiëntere gebouwen of
gebouwen met groene certificaten, ondernemingen die
gebouwen bezitten en/of uitbaten die bestemd zijn
voor bejaardentehuizen, medische centra of
onderzoekscentra op het gebied van
biowetenschappen en biotechnologie enz. De
gebruikte indicatoren zijn bijvoorbeeld het percentage
van de omzet dat het bedrijf genereert uit producten
of diensten die netto positief bijdragen 19 aan de VN-
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 7
(betaalbare en duurzame energie), 9 (industrie,
innovatie en infrastructuur) of 11 (duurzame steden en
gemeenschappen) ; het engagement van emittenten in
hun beoordelingen en controles van milieurisico's ; enz.
Die voorbeelden van indicatoren zijn afkomstig van
niet-financiële ratingbureaus en kunnen in de loop van
de tijd veranderen op basis van de ontwikkelde
methodologieën en normen. Om de

duurzaamheidsdoelstelling van de portefeuille te
bewerkstelligen, is het de bedoeling dat minimaal 20%
van de ondernemingen waarin wordt belegd netto
positief bijdraagt.

Die selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen is gericht op :

– een CO2-voetafdruk (directe uitstoot scope 1 en 2)
onder het gemiddelde van het referentie-universum
vóór toepassing van de selectiemethodologie voor
ESG- en duurzame beleggingen ;

– een gemiddeld ESG-profiel onder dat van het
referentie-universum vóór toepassing van de
selectiemethodologie voor ESG- en duurzame
beleggingen ;

– een nulpositie in emittenten die geconfronteerd
worden met heel ernstige controverses rond
ecologische of sociale kwesties ;

– een nulpositie in emittenten die worden geacht niet te
voldoen aan de tien beginselen van het Global
Compact van de VN.

Het doel heeft betrekking op een voortschrijdende periode
van drie jaar. De analyse van die gegevens steunt op
diverse gegevensbronnen, waaronder gegevens van
emittenten en externe gegevensleveranciers.

De regio's en vermogenscategorieën houden verschillende
uitdagingen in met betrekking tot de kwaliteit en de
dekking van de gegevens waarmee rekening moet worden
gehouden, met name op de opkomende markten.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat bepaalde
gegevens gebaseerd zijn op gemodelleerde en niet op
gerapporteerde informatie. De gebruikte indicatoren zijn,
net zoals elk ander kwantitatief of kwalitatief model,
onderhevig aan het risico van het model, en geven de
verwachte veranderingen in het duurzaamheidsrisicoprofiel
van de emittenten mogelijk niet volledig weer.

Het compartiment beperkt zijn beleggingskeuzes tot de
effecten die zijn opgenomen in het hierboven
gedefinieerde universum ; beleggingen in waarden die
actief zijn in de vervaardiging, het gebruik of het bezit van
antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en
bepantsering op basis van verarmd uranium worden dus
uitgesloten.
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Criteria voor goed bestuur :

De criteria van goed bestuur, die deel uitmaken van het
beleid van actief aandeelhouderschap, betrokkenheid en
een duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid, zijn
opgenomen in het beleggingsbeslissingsproces via de
verschillende stappen die hierna en in het bovenstaande
deel 'Selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen' worden beschreven :

i) Uitsluitingsfilter op basis van de naleving van het UN
Global Compact : corruptiepreventie is een van de vier
hoofdthema's van de tien beginselen

ii) Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : de criteria van goed
bestuur (ethische bedrijfsvoering, politiek lobbywerk,
corporate governance, corruptie en responsabilisering
van de bestuursorganen met betrekking tot ESG-
aspecten) maken deel uit van de analyse van
controverses, de ernst ervan en de corrigerende
maatregelen.

iii) Fundamentele en kwalitatieve ESG-benadering met
een sterke nadruk op governance en corporate
governance.

iv) Voor het deel van de belegging met een duurzame
doelstelling : de scorekaarten voor de ESG-risico's en
-opportuniteiten omvatten een analyse en een rating
van de corporate governance van de ondernemingen,
en in het bijzonder de naleving van de beginselen die
worden gedefinieerd in het stembeleid van DPAM.

v) Bestuursaspecten vormen ook een integraal deel van
de opvolging van de beleggingen, met name via het
stembeleid en het betrokkenheidsbeleid van DPAM,
die kunnen worden geraadpleegd op de website
www.dpamfunds.com (Voting policy /
Engagement policy).

Voorbeelden van uitsluitings- en selectiecriteria voor ESG-
en duurzame beleggingen :

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van het Global
Compact : gevallen van fraude, verduistering en
oplichting, zaken die in strijd zijn met het tiende
beginsel van het Global Compact van de Verenigde
Naties.

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van ernstige ESG-
controverses : gevallen van omkoping van
beslissingnemers van de overheid om bevoorrechte
toegang te krijgen tot percelen en/of illegale
vastgoedprojecten te regulariseren en/of de aanleg
van openbare infrastructuur te verkrijgen waardoor de
waarde van vastgoed stijgt.

q Voorbeeld van een uitsluiting op basis van bedrijven
die betrokken zijn bij controversiële activiteiten :
wezenlijke blootstelling aan gokspellen via
investeringen in casino's voor een blootstelling in
procentuele omzet boven de drempel die is bepaald in
het beleid inzake controversiële activiteiten, dat te
vinden is op de website www.dpamfunds.com (
Controversial Activities Policy).

Onderneming belast met de evaluatie van de
selectiecriteria voor ESG- en duurzame beleggingen :

DPAM is de onderneming die belast is met de evaluatie
van de selectiecriteria voor ESG- en duurzame beleggingen.
DPAM gebruikt het ESG-onderzoek van niet-financiële
ratingbureaus. DPAM beschikt over eigen, interne ESG-
onderzoekscapaciteit, en het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus wordt gebruikt als een van de
verschillende informatiebronnen. DPAM behoudt zich dan
ook het recht voor om op basis van de ontvangen
informatie te bepalen of een onderneming al dan niet
voldoet aan de globale ESG- en duurzaamheidscriteria.

Meer informatie :

Meer specifieke informatie over het product vindt u op de
website www.dpamfunds.com.

Waarschuwing :
Het beleggingsbeleid van het compartiment focust zich
slechts op een gedeelte van de effecten uitgegeven door
vennootschappen van één economische sector in een
bepaalde regio, met name effecten representatief voor de
vastgoedsector in de brede zin in Europa die een
verwacht rendement op 3 jaar hebben dat hoger ligt dan
dat van het gemiddelde van het beleggingsuniversum.
Bijgevolg, als het netto actief een zeker bedrag overstijgt,
lopen de aandeelhouders het risico door een bijkomende
stroom aan netto inschrijvingen benadeeld te worden.
Deze bijkomende stroom veroorzaakt immers een te groot
netto actief wat tot volgende gevolgen leidt :

1) het risico om de aandeelhouders te bestraffen, indien
in geval van terugbetaling, de beheerder een deel van
de portefeuille in een minder liquide markt moet
liquideren,

2) de beheerder niet meer toe te laten zijn
beleggingsstrategie aan te houden die hij voor het
beheer van het compartiment heeft ontwikkeld, wat
tot negatieve gevolgen op de prestaties kan leiden.

Rekening houden met de drie volgende elementen op
datum van het lancering van het compartiment :

1) een mogelijk beleggingsuniversum van het
compartiment ten belope van ongeveer € 60 miljard,
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2) ongeveer € 44 miljard zijn vrij op de markt
beschikbaar

3) het behandelde volume op de beursmarkten bedraagt
ongeveer € 115 miljoen per dag ;

behoudt de raad van bestuur zicht het recht voor om de
aanvragen tot inschrijving tijdelijk niet meer te
aanvaarden, als het netto actief € 150 miljoen overstijgt
en dat in functie van de omstandigheden van de markt op
dit moment. De raad van bestuur laat een gedetailleerde
bericht publiceren nadat een beslissing om de aanvragen
tot inschrijving niet meer te aanvaarden werd genomen.

Benchmark :
Het compartiment gebruikt de volgende index als
benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net
Return

Deze index is representatief voor de markt van
beursgenoteerde vastgoedvennootschappen uit
ontwikkelde landen (zoals gedefinieerd in de methodologie
van de index) van Europa. De prestatie van deze index
wordt berekend met herbelegging van de netto dividenden
(Net Return).

Beheerder van de index :
FTSE International Limited is ingeschreven in het register
van de ESMA (European Securities and Markets Authority).

Gebruik van de benchmark :
De benchmark wordt gebruikt voor de vergelijking van de
prestaties. De selectie en de weging van de activa in de
portefeuille van het compartiment kunnen aanzienlijk
verschillen van de samenstelling van de benchmark.

De benchmark is niet afgestemd op de bevordering van de
ecologische en sociale kenmerken van het compartiment.
Zie het onderdeel 'Beleggingsstrategie' hiervoor voor een
beschrijving van de manier waarop het compartiment
ecologische en sociale kenmerken bevordert.

Wijziging of niet-publicatie van de index :
De beheervennootschap heeft solide, schriftelijke plannen
opgesteld voor de mogelijke gevallen waarin de index niet
langer wordt gepubliceerd of indien de samenstelling van
de index aanzienlijk wordt gewijzigd. In voorkomend geval
kiest de raad van bestuur van de bevek een andere index
in overeenstemming met deze plannen.

Risicoprofiel van het compartiment :
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft
ingelegd.

Beschrijving van de risico’s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment :

Marktrisico (risico dat de hele markt of een categorie van
activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in
portefeuille kunnen worden beïnvloed)

Gemiddeld. Het compartiment belegt in effecten die
voor de vastgoedmarkt representatief zijn

Kredietrisico (risico dat een uitgevende instelling of een
tegenpartij in gebreke blijft)

Laag.

Afwikkelingsrisico (risico dat een afwikkeling via een
betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de
betaling of de levering door een tegenpartij niet of niet in
overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt)

Laag. De afwikkeling van transacties gebeurt volgens
het systeem betaling tegen levering

Liquiditeitsrisico (risico dat een positie niet tijdig tegen een
redelijke prijs kan worden geliquideerd)

Gemiddeld. Het compartiment belegt hoofdzakelijk
in effecten die voor de vastgoedmarkt representatief
zijn

Wisselkoers- of valutarisico (risico dat de waarde van een
belegging wordt beïnvloed door wisselkoers-schommelingen)

Geen. Waarschuwing : Dit risico is niet stabiel. In
functie van de evolutie van het rendement van de
effecten in de vastgoedsector vergeleken met het
rendement van de FTSE EPRA/NAREIT Developed
Europe index. De portefeuille kan in effecten van
landen buiten de eurozone beleggen wat tot gevolg
heeft dat het muntrisico niet meer onbestaande is
en dat de prospectus wordt aangepast.
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Concentratierisico (risico’s die verband houden met een grote
concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op
bepaalde markten)

Hoog. De beleggingen worden in een bepaalde
sector van een beperkt aantal Europese landen
gedaan.

Rendementsrisico (risico drukkend op het rendement, met
inbegrip van het feit dat het risico kan variëren naargelang de
keuzes van elke instelling voor collectieve belegging, alsmede
het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op
eventuele waarborgen van derden)

Niet van toepassing. Het beleggingsbeleid legt niet
op dat de samenstelling van een index, die de markt
weerspiegelt, wordt gevolgd en er is geen enkele
prestatievergoeding voorzien

Kapitaalrisico (risico’s voor het kapitaal, met inbegrip van het
potentiële risico van erosie als gevolg van inkopen van
aandelen en winstuitkeringen die hoger zijn dan het
beleggingsrendement)

Het compartiment geniet geen kapitaalbescherming
of -garantie

Duurzaamheidsrisico (het risico dat zich een ecologische,
sociale of governancegebeurtenis voordoet die kan resulteren
in een potentieel of gerealiseerd wezenlijk verlies op de
waarde van het compartiment als gevolg van die gebeurtenis).

Laag. Duurzaamheidsaspecten maken inherent deel
uit van het beleggingsproces van het compartiment,
dat de nadruk legt op ecologische en/of sociale
aspecten of op een duurzame doelstelling.

Potentiële duurzaamheidsrisico's worden dus
gematigd door de duurzaamheidsscreening en de
uitsluitingsfilters die op het beleggingsuniversum van
het compartiment worden toegepast.

Risicoprofiel van de doorsneebelegger :
Dynamisch

Beleggingshorizon : Dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun inleg binnen 5
jaar op te nemen.

TYPES AANDELEN DIE VOOR DIT COMPARTIMENT WORDEN AANGEBODEN :

Klasse Type Munteenheid ISIN Code Vorm

A Distributie EUR BE6213828088 Op naam / Gedematerialiseerd

B Kapitalisatie EUR BE6213829094 Op naam / Gedematerialiseerd

E Distributie EUR BE6213830100 Op naam / Gedematerialiseerd

F Kapitalisatie EUR BE6213831116 Op naam / Gedematerialiseerd

V Distributie EUR BE6275502878 Op naam / Gedematerialiseerd

W Kapitalisatie EUR BE6275503884 Op naam / Gedematerialiseerd

P Kapitalisatie EUR BE6254410440 Op naam / Gedematerialiseerd

J Kapitalisatie EUR BE6299481109 Op naam / Gedematerialiseerd

M Distributie EUR BE6299482115 Op naam / Gedematerialiseerd

N Kapitalisatie EUR BE6299483121 Op naam / Gedematerialiseerd

Initiële inschrijvingsdag :
28 december 2010

Initiële inschrijvingsprijs :
€ 100
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INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT DPAM INVEST B
Equities DRAGONS Sustainable

VOORSTELLING :

Naam : DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable

Oprichtingsdatum : 27 augustus 2020

Bestaansduur : onbeperkt

BELEGGINGSGEGEVENS :
Doelstellingen van het compartiment :
De doelstelling van dit compartiment is om beleggers een
blootstelling te bieden aan aandelen en/of effecten die zijn
gelijkgesteld met aandelen, die zijn uitgegeven door
vennootschappen waarvan de zetel is gevestigd in de regio
Azië-Pacific 20 , en aan elk effect dat toegang biedt tot het
kapitaal van deze vennootschappen, die worden
geselecteerd op basis van de naleving van ecologische,
sociale en bestuurscriteria (ESG).

Door middel van een strenge ESG-methodologie en strikte
uitsluitingen waakt het compartiment erover dat de
andere ecologische en sociale doelstellingen niet worden
ondermijnd en dat de vereiste goede governancepraktijken
gewaarborgd blijven.

Dit compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat
de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de
prestatie van een benchmark na te bootsen.

Er is geen formele waarborg verleend aan het
compartiment, noch aan zijn aandeelhouders.

Beleggingsbeleid van het compartiment :
Het compartiment belegt vooral in aandelen en/of andere
effecten die toegang bieden tot het kapitaal van
zogenaamde ondernemingen 'van de toekomst', gevestigd
in de regio Azië-Pacific.

De zogenaamde ondernemingen 'van de toekomst' worden
geïdentificeerd door het acroniem DRAGONS, wat staat
voor :

q Disruptive Technologies of baanbrekende
technologieën (artificiële intelligentie, robotica, CAD-
software, enz.),

q Rising Middle Class of opkomst van de middenklasse
(luxe, reizen, winkelketens, enz.),

q Ageing & Health of vergrijzing en welzijn
(gezondheidszorg, gezonde voeding, diergezondheid,
enz.),

q Generation Z of generatie Z (sociale media, mobiele
telefonie, spelconsoles, enz.),

q O² & Ecology of milieu (hernieuwbare energie,
waterbeheer, energie-efficiëntie, enz.),

q Nanotechnologie (biotech, geavanceerde materialen,
halfgeleiders, enz.),

q Security of veiligheid (fysieke veiligheid,
cyberveiligheid, enz.).

Het compartiment kan, op bijkomstige wijze of tijdelijk,
liquide middelen aanhouden in de vorm van een lopende
rekening, deposito's of effecten, of in de vorm van
instellingen voor collectieve belegging. Het compartiment
belegt voor maximaal 10% van zijn activa in open
instellingen voor collectieve belegging.

Het compartiment kan beleggen in deelbewijzen van een
andere icbe of een ander fonds dat direct of indirect
wordt beheerd door DPAM of een onderneming waaraan
DPAM is verbonden in het kader van een
gemeenschappelijk beheer of een gemeenschappelijke
controle of door een directe of indirecte deelname van
meer dan 10% van het kapitaal of van de stemrechten. Er
mag voor dergelijke beleggingen geen enkele uitgifte- of
terugkoopprovisie van de doelfondsen en geen enkele
beheerscommissie worden afgetrokken van de activa van
de bevek.

Categorieën van toegelaten activa :
Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een
gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese
Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven
effecten, rechten van deelneming van instellingen voor
collectieve belegging die al dan niet beantwoorden aan de
voorwaarden zoals voorzien door de Richtlijn 2009/65/EG
en die al dan niet gelegen zijn in een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte, financiële derivaten, met
inbegrip van gelijkaardige instrumenten die aanleiding
geven tot afwikkeling in contanten, OTC-derivaten,
geldmarktinstrumenten en liquiditeiten voor zover deze
effecten en geldmarktinstrumenten verenigbaar zijn met
de doelstellingen van het compartiment.
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Toegelaten derivatentransacties :
Met inachtneming van de geldende wettelijke regels kan
het compartiment ook gebruikmaken van derivaten, zoals
bijvoorbeeld opties, futures, FX Forwards, kredietderivaten
en wisselverrichtingen op termijn, en dit zowel om de
beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken als om risico's
af te dekken. De belegger moet zich bewust zijn van het
feit dat dit soort derivaten volatieler kan zijn dan de
onderliggende instrumenten.

De financiële derivaten die in voorkomend geval worden
gebruikt om de beleggingsdoelstellingen van het
compartiment te verwezenlijken, zullen niet worden
gebruikt om de ecologische en/of sociale kenmerken van
het compartiment zoals hierna beschreven te bevorderen.

Effectenleningen :
Het compartiment zal geen beroep doen op leningen van
financiële instrumenten.

Ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG) –
Transparantie over duurzaamheid :
Dit compartiment belegt ten minste 90% van zijn activa
(exclusief liquiditeiten, instellingen voor collectieve
belegging en derivaten) in effecten die voldoen aan de
ecologische en sociale kenmerken die het bevordert. 20%
van de activa zal ook een duurzaam beleggingsdoel
nastreven, zoals gedefinieerd in verordening (EU) 2019/
2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27
november 2019 betreffende informatieverschaffing over
duurzaamheid in de financiëledienstensector.

De bevordering van ecologische en sociale kenmerken
beoogt, door middel van een rigoureuze methodologie (cf.
onderdeel 'Selectiemethodologie voor ESG- en duurzame
beleggingen' hierna), om de fundamentele rechten te
handhaven, geen controversiële activiteiten te financieren
die de reputatie van de beleggingen op lange termijn
kunnen schaden, en de best practices en best efforts op
ESG-vlak te bevorderen.

Het compartiment heeft ook deels een duurzame
doelstelling. De nagestreefde duurzame doelstelling bestaat
erin te beleggen in ondernemingen waarvan de producten
en diensten bijdragen tot de financiering van de 17
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die de
Verenigde Naties (VN) hebben gedefinieerd, zoals
gezondheidsproducten en -diensten, onderwijsdiensten,
oplossingen voor waterbesparing en -voorziening,
oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie,
digitaliseringsdiensten, duurzame mobiliteitsdiensten enz.
Daarnaast wil het ondernemingen helpen hun bijdrage aan
duurzame ontwikkeling en ESG-kwesties te verbeteren
door een regelmatige dialoog aan te gaan en specifieke

verbeterpunten met hen te delen en die in de loop van de
tijd ook op te volgen. Bijgevolg is het deel van de
portefeuille dat aandacht heeft voor duurzame
doelstellingen, voornamelijk gericht op ondernemingen die
netto positief bijdragen, dat wil zeggen ondernemingen (1)
waarvan de kernactiviteit bestaat uit de ontwikkeling van
producten en diensten die bijdragen aan de
verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling (SDG) en (2) die het verst staan op het
gebied van duurzame ontwikkeling en engagement op het
vlak van ecologische, sociale en governancerisico's.

Het duediligencebeleid van DPAM ten aanzien van de
belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen
wordt uiteengezet in het beleid voor duurzaam en
verantwoord investeren, dat kan worden geraadpleegd op
de website www.dpamfunds.com (
Sustainable & Responsible Investment policy).

Beleggingsstrategie :

Selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen :

De criteria waaraan bedrijven moeten voldoen om te
worden opgenomen in het beleggingsuniversum, worden
bepaald op basis van onafhankelijk extern onderzoek en/of
intern onderzoek van DPAM. Die selectiecriteria zijn :

– Conformiteitsfilter voor UN Global Compact : Bedrijven
moeten de beginselen van het Global Compact van de
Verenigde Naties naleven (mensenrechten,
arbeidsrechten, milieubescherming, corruptiebestrij-
ding). DPAM gebruikt specifiek ESG-onderzoek van
niet-financiële ratingbureaus om te bepalen of een
onderneming al dan niet aan die beginselen voldoet.

– Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : Het uitsluitingsbeleid van
DPAM voor controversiële activiteiten heeft betrekking
op verschillende economische sectoren en activiteiten
waarvan het ethische en het duurzame karakter ter
discussie staat. Voor elk van die economische sectoren
en activiteiten worden in het uitsluitingsbeleid voor
controversiële activiteiten de uitsluitingscriteria en
-drempels bepaald. Bedrijven die betrokken zijn bij die
controversiële sectoren en activiteiten en die voldoen
aan de uitsluitingscriteria die zijn vastgesteld in het
beleid, worden uitgesloten uit de
beleggingsportefeuille.
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– Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
ernstige ESG-controverses : De bedrijven mogen niet
betrokken zijn bij zware ESG-controverses, zoals
incidenten of beschuldigingen in verband met
ecologische, sociale of governancekwesties.

DPAM maakt gebruik van het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus om te beoordelen hoe ernstig
de controverses zijn waaraan bedrijven worden
blootgesteld, en sluit vervolgens de ernstigste
controverses uit. DPAM stelt ook interne analyses op
van ESG-controverses waaraan bedrijven worden
blootgesteld. DPAM behoudt zich het recht voor ook
bedrijven uit te sluiten die het betrokken acht bij
controverses die voldoende ernstig zijn.

Wanneer het ESG-profiel van een bedrijf zodanig
verslechtert dat het niet langer voldoet aan het Global
Compact of wanneer zich een heel ernstige controverse
voordoet met betrekking tot het bedrijf, zal de beheerder
de betrokken belegging binnen de drie maanden verkopen
in het belang van de aandeelhouders van het
compartiment.

Voor het gedeelte van de beleggingen met duurzame
doelstelling zijn dit de bijkomende criteria waaraan de
bedrijven moeten voldoen :

q Analyse en rating van het ESG-profiel van het bedrijf
waarin wordt belegd, via de ESG-scorekaart : DPAM
vult de verschillende ESG-uitsluitingsfilters aan met
scorekaarten van de ESG-risico's en -opportuniteiten.
Die analyseroosters maken het mogelijk de meest
relevante en meest wezenlijke ESG-risico's en
-opportuniteiten te identificeren waaraan emittenten
worden blootgesteld.

q Impactonderzoek en duurzaamheidsthema's : DPAM
verzekert zich ervan dat de producten en/of diensten
van de onderneming – in verhouding tot de omzet –
duurzame ontwikkeling financieren, zoals
gezondheidsproducten en -diensten,
onderwijsgerelateerde diensten, energie-
efficiëntieoplossingen, digitaliseringsdiensten of
veiligheid en fysieke en virtuele zekerheid. De
gebruikte indicatoren zijn bijvoorbeeld het percentage
van de omzet dat het bedrijf genereert uit producten
of diensten die netto positief bijdragen 21 aan de VN-
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 1 (geen
armoede), 3 (goede gezondheid en welzijn) of 7
(betaalbare en duurzame energie) ; het engagement

van emittenten in hun beoordeling en controle van
milieurisico's ; bedrijven die lenings- en
microfinancieringsdiensten aanbieden aan
minderheden die moeilijk terechtkunnen bij
traditionele banknetwerken. Deze voorbeelden van
indicatoren zijn afkomstig van niet-financiële
ratingbureaus en kunnen in de loop van de tijd
veranderen op basis van de ontwikkelde
methodologieën en normen. Om de
duurzaamheidsdoelstelling van de portefeuille te
bewerkstelligen, is het de bedoeling dat minimaal 20%
van de ondernemingen waarin wordt belegd netto
positief bijdraagt.

Die selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen is gericht op :

– een CO2-voetafdruk (directe uitstoot scope 1 en 2)
onder het gemiddelde van het referentie-universum
vóór toepassing van de selectiemethodologie voor
ESG- en duurzame beleggingen ;

– een gemiddeld ESG-profiel onder dat van het
referentie-universum vóór toepassing van de
selectiemethodologie voor ESG- en duurzame
beleggingen ;

– een nulpositie in emittenten die geconfronteerd
worden met heel ernstige controverses rond
ecologische of sociale kwesties ;

– een nulpositie in emittenten die worden geacht niet te
voldoen aan de tien beginselen van het Global
Compact van de VN.

Het doel heeft betrekking op een voortschrijdende periode
van drie jaar. De analyse van die gegevens steunt op
diverse gegevensbronnen, waaronder gegevens van
emittenten en externe gegevensleveranciers.

De regio's en vermogenscategorieën houden verschillende
uitdagingen in met betrekking tot de kwaliteit en de
dekking van de gegevens waarmee rekening moet worden
gehouden, met name op de opkomende markten.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat bepaalde
gegevens gebaseerd zijn op gemodelleerde en niet op
gerapporteerde informatie. De gebruikte indicatoren zijn,
net zoals elk ander kwantitatief of kwalitatief model,
onderhevig aan het risico van het model, en geven de
verwachte veranderingen in het duurzaamheidsrisicoprofiel
van de emittenten mogelijk niet volledig weer.
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21 De netto-impactbijdrage is het verschil tussen de positieve en negatieve impactbijdragen en wordt berekend op het niveau van de onderneming waarin wordt belegd en
op het niveau van de globale portefeuille. Op basis van het SDG-kader van de VN wordt in de impactbijdrage rekening gehouden met enerzijds (1) de mate waarin de
producten en diensten van de onderneming waarin wordt belegd, bijdragen aan de verwezenlijking van de SDG's en anderzijds (2) de negatieve impact van hun
activiteiten over de hele waardeketen.



Het compartiment beperkt zijn beleggingskeuzes tot de
effecten die zijn opgenomen in het hierboven
gedefinieerde universum ; beleggingen in waarden die
actief zijn in de vervaardiging, het gebruik of het bezit van
antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en
bepantsering op basis van verarmd uranium worden dus
uitgesloten.

Criteria voor goed bestuur :

De criteria van goed bestuur, die deel uitmaken van het
beleid van actief aandeelhouderschap, betrokkenheid en
een duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid, zijn
opgenomen in het beleggingsbeslissingsproces via de
verschillende stappen die hierna en in het bovenstaande
deel 'Selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen' worden beschreven :

i) Uitsluitingsfilter op basis van de naleving van het UN
Global Compact : corruptiepreventie is een van de vier
hoofdthema's van de tien beginselen

ii) Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : de criteria van goed
bestuur (ethische bedrijfsvoering, politiek lobbywerk,
corporate governance, corruptie en responsabilisering
van de bestuursorganen met betrekking tot ESG-
aspecten) maken deel uit van de analyse van
controverses, de ernst ervan en de corrigerende
maatregelen.

iii) Fundamentele en kwalitatieve ESG-benadering met
een sterke nadruk op governance en corporate
governance.

iv) Voor het deel van de belegging met een duurzame
doelstelling : de scorekaarten voor de ESG-risico's en
-opportuniteiten omvatten een analyse en een rating
van de corporate governance van de bedrijven, en in
het bijzonder de naleving van de beginselen die
worden gedefinieerd in het stembeleid van DPAM.

v) Bestuursaspecten vormen ook een integraal deel van
de opvolging van de beleggingen, met name via het
stembeleid en het betrokkenheidsbeleid van DPAM,
die kunnen worden geraadpleegd op de website
www.dpamfunds.com (Voting policy /
Engagement policy).

Voorbeelden van uitsluitings- en selectiecriteria voor ESG-
en duurzame beleggingen :

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van het Global
Compact : ernstige schending van de arbeidsrechten in
de toeleveringsketen.

q Voorbeeld van een uitsluiting op basis van
ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële
activiteiten : materiële blootstelling aan thermische
steenkool, d.w.z. uitsluiting van ondernemingen die
betrokken zijn bij de winning van thermische steenkool
of die plannen hebben om hun activa voor de winning
van thermische steenkool uit te breiden of nieuwe
activa voor de winning van thermische steenkool tot
stand te brengen (zie het voormelde beleid voor
controversiële activiteiten van DPAM op de website
www.dpamfunds.com (Controversial Activities Policy)).

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van ernstige ESG-
controverses : herhaalde anti-concurrentiepraktijken
zonder het vooruitzicht op corrigerende en/of
preventieve maatregelen (zie beleid voor
controversiële activiteiten van DPAM via de website
www.dpamfunds.com (Controversial Activities Policy)).

q Voorbeeld van een positief selectiecriterium :
hoofdactiviteit gekoppeld aan de optimalisering van de
efficiëntie van de gezondheidszorg door digitalisering

Onderneming belast met de evaluatie van de
selectiecriteria voor ESG- en duurzame beleggingen :

DPAM is de onderneming die belast is met de evaluatie
van de selectiecriteria voor ESG- en duurzame beleggingen.
DPAM gebruikt het ESG-onderzoek van niet-financiële
ratingbureaus. DPAM beschikt over eigen, interne ESG-
onderzoekscapaciteit, en het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus wordt gebruikt als een van de
verschillende informatiebronnen. DPAM behoudt zich dan
ook het recht voor om op basis van de ontvangen
informatie te bepalen of een onderneming al dan niet
voldoet aan de globale ESG- en duurzaamheidscriteria.

Meer informatie :

Meer specifieke informatie over het product vindt u op de
website www.dpamfunds.com.

Benchmark :
Het compartiment gebruikt de volgende index als
benchmark : MSCI AC Asia Pacific Net Return

Deze index is representatief voor de markt van aandelen
met een grote en middelgrote beurskapitalisatie uit 5
ontwikkelde landen en 9 opkomende landen (zoals
gedefinieerd door MSCI en voornamelijk op basis van het
land van oprichting en het land van de 'primary listing' van
de effecten) in de regio Azië-Pacific. De prestatie van deze
index wordt berekend met herbelegging van de
nettodividenden (Net Return).
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Beheerder van de index :
MSCI Limited is ingeschreven in het register van de ESMA
(European Securities and Markets Authority).

Gebruik van de benchmark :
De benchmark wordt gebruikt voor de vergelijking van de
prestaties. De selectie en de weging van de activa in de
portefeuille van het compartiment kunnen aanzienlijk
verschillen van de samenstelling van de benchmark.

De benchmark is niet afgestemd op de bevordering van de
ecologische en sociale kenmerken van het compartiment.
Zie het onderdeel 'Beleggingsstrategie' hiervoor voor een
beschrijving van de manier waarop het compartiment
ecologische en sociale kenmerken bevordert.

Wijziging of niet-publicatie van de index :
De beheervennootschap heeft solide, schriftelijke plannen
opgesteld voor de mogelijke gevallen waarin de index niet
langer wordt gepubliceerd of indien de samenstelling van
de index aanzienlijk wordt gewijzigd. In voorkomend geval
kiest de raad van bestuur van de bevek een andere index
in overeenstemming met deze plannen.

Risicoprofiel van het compartiment :
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft
ingelegd.

Beschrijving van de risico's die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment :

Marktrisico (risico dat de hele markt voor een bepaalde
activacategorie daalt, waardoor de prijs en de waarde van de
activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed) :

Hoog. Aandelenbeleggingen

Afwikkelingsrisico (het risico dat een transactie niet zoals
verwacht via een bepaald betalingssysteem wordt afgewikkeld,
omdat de betaling of levering door een tegenpartij niet of niet
in overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt) :

Laag. De afwikkeling van transacties gebeurt volgens
het systeem betaling tegen levering

Liquiditeitsrisico (risico dat een positie niet tijdig tegen een
redelijke prijs kan worden geliquideerd) :

Laag. Beleggingen hoofdzakelijk in aandelen die als
gemakkelijk verhandelbaar beschouwd worden.

Wisselkoers- of valutarisico (het risico dat de waarde van een
belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen) :

Hoog. Meer dan 50% van de activa wordt verwacht
uitgedrukt te zijn in een andere munt dan de euro
of de Deense kroon

Concentratierisico (risico dat verband houdt met een grote
concentratie van de beleggingen in een bepaalde
activacategorie of op een bepaalde markt) :

Gemiddeld. Het compartiment belegt in specifieke
thema's en in een specifieke geografische regio
(Azië-Pacific).

Rendementsrisico (risico voor het rendement, inclusief het feit
dat het risico kan variëren naargelang de keuzes van elk
compartiment, alsmede het bestaan of ontbreken van, dan
wel beperkingen op eventuele waarborgen van derden) :

Niet van toepassing. Het beleggingsbeleid legt niet
op dat de samenstelling van een index die de
relevante markt weerspiegelt wordt gevolgd, en er is
geen enkele prestatievergoeding voorzien

Kapitaalrisico (het risico voor het kapitaal, met inbegrip van
het potentiële risico van erosie als gevolg van inkopen van
aandelen en winstuitkeringen die hoger zijn dan het
beleggingsrendement) :

Het compartiment geniet geen kapitaalbescherming
of -garantie

Duurzaamheidsrisico (het risico dat zich een ecologische,
sociale of governancegebeurtenis voordoet die kan resulteren
in een potentieel of gerealiseerd wezenlijk verlies op de
waarde van het compartiment als gevolg van die gebeurtenis).

Laag. Duurzaamheidsaspecten maken inherent deel
uit van het beleggingsproces van het compartiment
van het fonds, dat de nadruk legt op ecologische en/
of sociale aspecten of op een duurzame doelstelling.

Potentiële duurzaamheidsrisico's worden dus
gematigd door de duurzaamheidsscreening en de
uitsluitingsfilters die op het beleggingsuniversum van
het compartiment worden toegepast.
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Risicoprofiel van de doorsneebelegger :
Dynamisch

Beleggingshorizon : Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen zes
jaar op te nemen.

TYPES AANDELEN DIE VOOR DIT COMPARTIMENT WORDEN AANGEBODEN :

Klasse Type Munteenheid ISIN-code Vorm

A Distributie EUR BE6324060480 Op naam/Gedematerialiseerd

B Kapitalisatie EUR BE6324061496 Op naam/Gedematerialiseerd

B EUR Hedged 22 Kapitalisatie EUR BE6324062502 Op naam/Gedematerialiseerd

B USD Kapitalisatie USD BE6324063518 Op naam/Gedematerialiseerd

B LC Kapitalisatie EUR BE6324071594 Op naam/Gedematerialiseerd

E Distributie EUR BE6324074622 Op naam/Gedematerialiseerd

F Kapitalisatie EUR BE6324075637 Op naam/Gedematerialiseerd

F EUR Hedged 22 Kapitalisatie EUR BE6324076643 Op naam/Gedematerialiseerd

F USD Kapitalisatie USD BE6324099876 Op naam/Gedematerialiseerd

F LC Kapitalisatie EUR BE6324100880 Op naam/Gedematerialiseerd

L Kapitalisatie EUR BE6324101896 Op naam/Gedematerialiseerd

V Distributie EUR BE6324102902 Op naam/Gedematerialiseerd

W Kapitalisatie EUR BE6324103918 Op naam/Gedematerialiseerd

W EUR Hedged 22 Kapitalisatie EUR BE6324104924 Op naam/Gedematerialiseerd

W USD Kapitalisatie USD BE6324105939 Op naam/Gedematerialiseerd

P Kapitalisatie EUR BE6324106945 Op naam/Gedematerialiseerd

J Kapitalisatie EUR BE6324107950 Op naam/Gedematerialiseerd

M Distributie EUR BE6324108966 Op naam/Gedematerialiseerd

N Kapitalisatie EUR BE6324109972 Op naam/Gedematerialiseerd

Initiële inschrijvingsperiode :
Van 30 november 2020 tot 15 december 2020

Initiële inschrijvingsprijs :
€ 100.
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22 ‘Hedged’ klassen
- De minimale tolerantiedrempel voor het wisselkoersrisico ten opzichte van de euro (de referentievaluta van het compartiment) bedraagt 95% van de netto-
inventariswaarde van de gehedgede klasse. Het maximale afwijkingspercentage werd vastgelegd op 105% van de netto-inventariswaarde van de gehedgde klasse.
- Elke betrokken aandelenklasse kan bijkomende kosten van 0,01% per maand dragen voor dit afdekkingsbeleid van het valutarisico.



INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT DPAM INVEST B
Equities Euroland Sustainable

VOORSTELLING :

Naam : DPAM INVEST B Equities Euroland Sustainable

Oprichtingsdatum : 27 augustus 2020

Bestaansduur : onbeperkt

BELEGGINGSGEGEVENS :
Doelstellingen van het compartiment :
De doelstelling van dit compartiment is aandeelhouders te
laten profiteren van de evolutie van de aandelen en
gelijkgestelde effecten van Europese vennootschappen
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in een van
de lidstaten van de Europese Unie, die de euro als
nationale munt gebruiken en die worden geselecteerd op
basis van de naleving van ecologische, sociale en
bestuurscriteria (ESG).

Door middel van een strenge ESG-methodologie en strikte
uitsluitingen waakt het compartiment erover dat de
andere ecologische en sociale doelstellingen niet worden
ondermijnd en dat de vereiste goede governancepraktijken
gewaarborgd blijven.

Dit compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat
de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de
prestatie van een benchmark na te bootsen.

Geen formele waarborg is verleend aan de bevek, noch
aan haar deelnemers.

Beleggingsbeleid van het compartiment :
Om de doelstelling te verwezenlijken, belegt het
compartiment voornamelijk in aandelen of gelijkgestelde
effecten van Europese vennootschappen waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is in een van de lidstaten
van de Europese Unie, die de euro als nationale munt
gebruiken en die voldoen aan bepaalde ecologische,
sociale en bestuurscriteria (ESG).

Andere vennootschappen die in de voornoemde landen
een belangrijk deel van hun activa, activiteiten, winst- of
beslissingscentra aanhouden, worden gelijkgesteld aan
deze vennootschappen.

Meer in het bijzonder wordt minimaal twee derde van de
beleggingen van het compartiment belegd in aandelen van
vennootschappen die hun maatschappelijke zetel hebben
in één van de lidstaten van de Europese Unie en die de
euro als nationale munteenheid gebruiken of

vennootschappen die er een aanzienlijk deel van hun
activiteiten uitoefenen, evenals alle effecten die toegang
verlenen tot het kapitaal van deze vennootschappen.

Het compartiment kan op bijkomstige wijze of tijdelijk
liquide middelen aanhouden in de vorm van
zichtrekeningen, deposito’s of effecten. Het compartiment
belegt voor maximaal 10% van zijn activa in open
instellingen voor collectieve belegging.

Het compartiment kan beleggen in deelbewijzen van een
andere icbe of een ander fonds dat direct of indirect
wordt beheerd door DPAM of een onderneming waaraan
DPAM is verbonden in het kader van een
gemeenschappelijk beheer of een gemeenschappelijke
controle of door een directe of indirecte deelname van
meer dan 10% van het kapitaal of van de stemrechten. Er
mag voor dergelijke beleggingen geen enkele uitgifte- of
terugkoopprovisie van de doelfondsen en geen enkele
beheerscommissie worden afgetrokken van de activa van
de bevek.

Categorieën van toegelaten activa :
Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een
gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese
Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven
effecten, effecten van instelling voor collectieve belegging,
die al dan niet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/
65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat
van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële
derivaten met inbegrip van gelijkaardige instrumenten die
aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, OTC-
derivaten, andere geldmarktinstrumenten en liquiditeiten,
voor zover deze effecten en geldmarktinstrumenten met
de doelstellingen van het compartiment verenigbaar zijn.

Toegelaten derivatentransacties :
Met inachtneming van de geldende wettelijke regels kan
het compartiment ook gebruikmaken van derivaten, zoals
bijvoorbeeld opties, futures, FX Forwards, kredietderivaten
en wisselverrichtingen op termijn, en dit zowel om de
beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken als om risico's
af te dekken. De belegger moet zich bewust zijn van het
feit dat dit soort derivaten volatieler kan zijn dan de
onderliggende instrumenten.
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De financiële derivaten die in voorkomend geval worden
gebruikt om de beleggingsdoelstellingen van het
compartiment te verwezenlijken, zullen niet worden
gebruikt om de ecologische en/of sociale kenmerken van
het compartiment zoals hierna beschreven te bevorderen.

Effectenleningen :
Het compartiment zal geen beroep doen op leningen van
financiële instrumenten.

Ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG) –
Transparantie over duurzaamheid :
Dit compartiment belegt ten minste 90% van zijn activa
(exclusief liquiditeiten, instellingen voor collectieve
belegging en derivaten) in effecten die voldoen aan de
ecologische en sociale kenmerken die het bevordert. 20%
van de activa zal ook een duurzaam beleggingsdoel
nastreven, zoals gedefinieerd in verordening (EU) 2019/
2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27
november 2019 betreffende informatieverschaffing over
duurzaamheid in de financiëledienstensector.

De bevordering van ecologische en sociale kenmerken
beoogt, door middel van een rigoureuze methodologie (cf.
onderdeel 'Selectiemethodologie voor ESG- en duurzame
beleggingen' hierna), om de fundamentele rechten te
handhaven, geen controversiële activiteiten te financieren
die de reputatie van de beleggingen op lange termijn
kunnen schaden, en de best practices en best efforts op
ESG-vlak te bevorderen.

Het compartiment heeft ook deels een duurzame
doelstelling. De nagestreefde duurzame doelstelling bestaat
erin te beleggen in ondernemingen waarvan de producten
en diensten bijdragen tot de financiering van de 17
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die de
Verenigde Naties (VN) hebben gedefinieerd, zoals
gezondheidsproducten en -diensten, onderwijsdiensten,
oplossingen voor waterbesparing en -voorziening,
oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie,
digitaliseringsdiensten, duurzame mobiliteitsdiensten enz.
Daarnaast wil het ondernemingen helpen hun bijdrage aan
duurzame ontwikkeling en ESG-kwesties te verbeteren
door een regelmatige dialoog aan te gaan en specifieke
verbeterpunten met hen te delen en die in de loop van de
tijd ook op te volgen. Bijgevolg is het deel van de
portefeuille dat aandacht heeft voor duurzame
doelstellingen, voornamelijk gericht op ondernemingen die
netto positief bijdragen, dat wil zeggen ondernemingen (1)
waarvan de kernactiviteit bestaat uit de ontwikkeling van
producten en diensten die bijdragen aan de
verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame

ontwikkeling (SDG) en (2) die het verst staan op het
gebied van duurzame ontwikkeling en engagement op het
vlak van ecologische, sociale en governancerisico's.

Het duediligencebeleid van DPAM ten aanzien van de
belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen
wordt uiteengezet in het beleid voor duurzaam en
verantwoord investeren, dat kan worden geraadpleegd op
de website www.dpamfunds.com (
Sustainable & Responsible Investment policy).

Beleggingsstrategie :

Selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen :

De criteria waaraan bedrijven moeten voldoen om te
worden opgenomen in het beleggingsuniversum, worden
bepaald op basis van onafhankelijk extern onderzoek en/of
intern onderzoek van DPAM. Die selectiecriteria zijn :

– Conformiteitsfilter voor UN Global Compact : Bedrijven
moeten de beginselen van het Global Compact van de
Verenigde Naties naleven (mensenrechten,
arbeidsrechten, milieubescherming, corruptiebestrij-
ding). DPAM gebruikt specifiek ESG-onderzoek van
niet-financiële ratingbureaus om te bepalen of een
onderneming al dan niet aan die beginselen voldoet.

– Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : Het uitsluitingsbeleid van
DPAM voor controversiële activiteiten heeft betrekking
op verschillende economische sectoren en activiteiten
waarvan het ethische en het duurzame karakter ter
discussie staat. Voor elk van die economische sectoren
en activiteiten worden in het uitsluitingsbeleid voor
controversiële activiteiten de uitsluitingscriteria en
-drempels bepaald. Bedrijven die betrokken zijn bij die
controversiële sectoren en activiteiten en die voldoen
aan de uitsluitingscriteria die zijn vastgesteld in het
beleid, worden uitgesloten uit de
beleggingsportefeuille.

– Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
ernstige ESG-controverses : Bedrijven mogen niet
betrokken zijn bij ernstige ESG-controverses, zoals
incidenten of beschuldigingen in verband met
ecologische, sociale of governancekwesties.

DPAM maakt gebruik van het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus om te beoordelen hoe ernstig
de controverses zijn waaraan bedrijven worden
blootgesteld, en sluit vervolgens de ernstigste
controverses uit. DPAM stelt ook interne analyses op
van ESG-controverses waaraan bedrijven worden
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blootgesteld. DPAM behoudt zich het recht voor ook
ondernemingen uit te sluiten die het betrokken acht
bij controverses die voldoende ernstig zijn.

– Kwantitatieve ESG-benadering ('best-in-class') : DPAM
filtert het universum op basis van een screening van
de kwaliteit van het ESG-profiel van de bedrijven, dat
wordt beoordeeld door niet-financiële ratingbureaus.
Het laatste deciel van de ranglijst per economische
sector komt niet in aanmerking voor belegging.

Wanneer het ESG-profiel van een bedrijf zodanig
verslechtert dat het niet langer voldoet aan het Global
Compact of wanneer zich een heel ernstige controverse
voordoet met betrekking tot het bedrijf, zal de beheerder
de betrokken belegging binnen de drie maanden verkopen
in het belang van de aandeelhouders van het
compartiment.

Voor het gedeelte van de beleggingen met een duurzame
doelstelling zijn dit de bijkomende criteria waaraan
bedrijven moeten voldoen :

q Kwalitatieve ESG-benadering : De kwantitatieve
screening wordt aangevuld met kwalitatieve analyses
op basis van fundamenteel onderzoek door DPAM en
gesprekken met ondernemingen over financiële
kwesties die verband houden met de strategie van de
ondernemingen en de meest relevante en meest
wezenlijke ESG-risico's en -thema's waaraan zij worden
blootgesteld.

q Impactonderzoek en duurzaamheidsthema's : DPAM
verzekert zich ervan dat de producten en/of diensten
van de onderneming – in verhouding tot de omzet –
duurzame ontwikkeling financieren, zoals
gezondheidsproducten en -diensten,
onderwijsgerelateerde diensten, energie-
efficiëntieoplossingen, digitaliseringsdiensten of
financiële inclusie. De gebruikte indicatoren zijn
bijvoorbeeld het percentage van de omzet dat het
bedrijf genereert uit producten of diensten die netto
positief bijdragen 23 aan de VN-doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling 1 (geen armoede), 3 (goede
gezondheid en welzijn) of 7 (betaalbare en duurzame
energie) ; het engagement van emittenten in hun
beoordelingen en controles van milieurisico's ;
bedrijven die lenings- en microfinancieringsdiensten
aanbieden aan minderheden die moeilijk
terechtkunnen bij traditionele banknetwerken. Deze
voorbeelden van indicatoren zijn afkomstig van niet-
financiële ratingbureaus en kunnen in de loop van de

tijd veranderen op basis van de ontwikkelde
methodologieën en normen. Om de
duurzaamheidsdoelstelling van de portefeuille te
bewerkstelligen, is het de bedoeling dat minimaal 20%
van de ondernemingen waarin wordt belegd netto
positief bijdraagt.

Die selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen is gericht op :

– een CO2-voetafdruk (directe uitstoot scope 1 en 2)
onder het gemiddelde van het referentie-universum
vóór toepassing van de selectiemethodologie voor
ESG- en duurzame beleggingen ;

– een gemiddeld ESG-profiel onder dat van het
referentie-universum vóór toepassing van de
selectiemethodologie voor ESG- en duurzame
beleggingen ;

– een nulpositie in emittenten die geconfronteerd
worden met heel ernstige controverses rond
ecologische of sociale kwesties ;

– een nulpositie in emittenten die worden geacht niet te
voldoen aan de tien beginselen van het Global
Compact van de VN.

Het doel heeft betrekking op een voortschrijdende periode
van drie jaar. De analyse van die gegevens steunt op
diverse gegevensbronnen, waaronder gegevens van
emittenten en externe gegevensleveranciers.

De regio's en vermogenscategorieën houden verschillende
uitdagingen in met betrekking tot de kwaliteit en de
dekking van de gegevens waarmee rekening moet worden
gehouden, met name op de opkomende markten.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat bepaalde
gegevens gebaseerd zijn op gemodelleerde en niet op
gerapporteerde informatie. De gebruikte indicatoren zijn,
net zoals elk ander kwantitatief of kwalitatief model,
onderhevig aan het risico van het model, en geven de
verwachte veranderingen in het duurzaamheidsrisicoprofiel
van de emittenten mogelijk niet volledig weer.

Het compartiment beperkt zijn beleggingskeuzes tot de
effecten die zijn opgenomen in het hierboven
gedefinieerde universum ; beleggingen in waarden die
actief zijn in de vervaardiging, het gebruik of het bezit van
antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en
bepantsering op basis van verarmd uranium worden dus
uitgesloten.
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23 De netto-impactbijdrage is het verschil tussen de positieve en negatieve impactbijdragen en wordt berekend op het niveau van de onderneming waarin wordt belegd en
op het niveau van de globale portefeuille. Op basis van het SDG-kader van de VN wordt in de impactbijdrage rekening gehouden met enerzijds (1) de mate waarin de
producten en diensten van de onderneming waarin wordt belegd, bijdragen aan de verwezenlijking van de SDG's en anderzijds (2) de negatieve impact van hun
activiteiten over de hele waardeketen.



Criteria voor goed bestuur :

De criteria van goed bestuur, die deel uitmaken van het
beleid als actief aandeelhouder, engagement en een
duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid, zijn
opgenomen in het beleggingsbeslissingsproces via de
verschillende stappen die hierna en in het bovenstaande
deel 'Selectiemethodologie voor de ESG- en duurzame
beleggingen' worden beschreven :

i) Uitsluitingsfilter op basis van de naleving van het UN
Global Compact : corruptiepreventie is een van de vier
hoofdthema's van de tien beginselen

ii) Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij
controversiële activiteiten : de criteria van goed
bestuur (ethische bedrijfsvoering, politiek lobbywerk,
corporate governance, corruptie en responsabilisering
van de bestuursorganen met betrekking tot ESG-
aspecten) maken deel uit van de analyse van
controverses, de ernst ervan en de corrigerende
maatregelen.

iii) Kwantitatieve ESG-benadering ('best-in-class') :
governancecriteria in ruime zin van het woord, en in
het bijzonder corporate governance maken integraal
deel uit van de zogeheten 'best-in-class-benadering',
waarbij externe ESG-ratings worden gebruikt om het
universum te bepalen dat in aanmerking komt.

iv) Fundamentele en kwalitatieve ESG-benadering met
een sterke nadruk op governance en corporate
governance.

v) Bestuursaspecten vormen ook een integraal deel van
de opvolging van de beleggingen, met name via het
stembeleid en het betrokkenheidsbeleid van DPAM,
die kunnen worden geraadpleegd op de website
www.dpamfunds.com (Voting policy /
Engagement policy).

Voorbeelden van uitsluitings- en selectiecriteria voor ESG-
en duurzame beleggingen :

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van het Global
Compact : ernstige schending van de arbeidsrechten in
de toeleveringsketen.

q Voorbeeld van een uitsluiting op basis van
ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële
activiteiten : materiële blootstelling aan thermische
steenkool, d.w.z. uitsluiting van ondernemingen die
betrokken zijn bij de winning van thermische steenkool
of die plannen hebben om hun activa voor de winning
van thermische steenkool uit te breiden of nieuwe
activa voor de winning van thermische steenkool tot

stand te brengen (zie het voormelde beleid voor
controversiële activiteiten van DPAM op de website
www.dpamfunds.com (Controversial Activities Policy)).

q Voorbeeld van uitsluiting op basis van ernstige ESG-
controverses : herhaalde anti-concurrentiepraktijken
zonder het vooruitzicht op corrigerende en/of
preventieve maatregelen (zie beleid voor
controversiële activiteiten van DPAM via de website
www.dpamfunds.com (Controversial Activities Policy)).

q Voorbeeld van een positief selectiecriterium :
hoofdactiviteit gekoppeld aan de vermindering van het
sterftecijfer en de verlenging van de
levensverwachting.

Onderneming belast met de evaluatie van de
selectiecriteria voor ESG- en duurzame beleggingen :

DPAM is de onderneming die belast is met de evaluatie
van de selectiecriteria voor ESG- en duurzame beleggingen.
DPAM gebruikt het ESG-onderzoek van niet-financiële
ratingbureaus. DPAM beschikt over eigen, interne ESG-
onderzoekscapaciteit, en het ESG-onderzoek van niet-
financiële ratingbureaus wordt gebruikt als een van de
verschillende informatiebronnen. DPAM behoudt zich dan
ook het recht voor om op basis van de ontvangen
informatie te bepalen of een onderneming al dan niet
voldoet aan de globale ESG- en duurzaamheidscriteria.

Meer informatie :

Meer specifieke informatie over het product vindt u op de
website www.dpamfunds.com.

Benchmark :
Het compartiment gebruikt de volgende index als
benchmark : MSCI EMU Net Return

Deze index is representatief voor de markt van aandelen
met een grote en middelgrote beurskapitalisatie uit
ontwikkelde landen (zoals gedefinieerd door MSCI en
voornamelijk op basis van het land van oprichting en het
land van de 'primary listing' van de effecten) van de EMU.

De prestatie van deze index wordt berekend met
herbelegging van de nettodividenden (Net Return).

Beheerder van de index :
MSCI Limited is ingeschreven in het register van de ESMA
(European Securities and Markets Authority).

Gebruik van de benchmark :
De benchmark wordt gebruikt voor de vergelijking van de
prestaties. De selectie en de weging van de activa in de
portefeuille van het compartiment kunnen aanzienlijk
verschillen van de samenstelling van de benchmark.
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De benchmark is niet afgestemd op de bevordering van de
ecologische en sociale kenmerken van het compartiment.
Zie het onderdeel 'Beleggingsstrategie' hierboven voor een
beschrijving van de manier waarop het compartiment
ecologische en sociale kenmerken bevordert.

Wijziging of niet-publicatie van de index :
De beheervennootschap heeft solide, schriftelijke plannen
opgesteld voor de mogelijke gevallen waarin de index niet
langer wordt gepubliceerd of indien de samenstelling van
de index aanzienlijk wordt gewijzigd. In voorkomend geval
kiest de raad van bestuur van de bevek een andere index
in overeenstemming met deze plannen.

Risicoprofiel van het compartiment :
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft
ingelegd.

Beschrijving van de risico's die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment :

Marktrisico (risico dat de hele markt voor een bepaalde
activacategorie daalt, waardoor de prijs en de waarde van de
activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed) :

Hoog. Aandelenbeleggingen

Kredietrisico (het risico dat een uitgevende instelling of een
tegenpartij in gebreke blijft) :

Nihil. Hoofdzakelijk een aandelencompartiment

Afwikkelingsrisico (het risico dat een transactie niet zoals
verwacht via een bepaald betalingssysteem wordt afgewikkeld,
omdat de betaling of levering door een tegenpartij niet of niet
in overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt) :

Laag. De afwikkeling van transacties gebeurt volgens
het systeem van betaling tegen levering

Liquiditeitsrisico (risico dat een positie niet tijdig tegen een
redelijke prijs kan worden geliquideerd) :

Laag. Beleggingen hoofdzakelijk in aandelen die als
gemakkelijk verhandelbaar beschouwd worden

Wisselkoers- of valutarisico (het risico dat de waarde van een
belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen) :

Geen. Ten gevolge van het beleggingsbeleid

Concentratierisico (risico dat verband houdt met een grote
concentratie van de beleggingen in een bepaalde
activacategorie of op een bepaalde markt) :

Hoog. De beleggingen worden hoofdzakelijk gedaan
in lidstaten van de Europese Unie, die de euro als
munt gebruiken

Rendementsrisico (risico voor het rendement, inclusief het feit
dat het risico kan variëren naargelang de keuzes van elk
compartiment, alsmede het bestaan of ontbreken van, dan
wel beperkingen op eventuele waarborgen van derden) :

Niet van toepassing. Het beleggingsbeleid legt niet
op dat de samenstelling van een index die de
relevante markt weerspiegelt wordt gevolgd, en er is
geen enkele prestatievergoeding voorzien

Kapitaalrisico (het risico voor het kapitaal, met inbegrip van
het potentiële risico van erosie als gevolg van inkopen van
aandelen en winstuitkeringen die hoger zijn dan het
beleggingsrendement) :

Het compartiment geniet geen kapitaalbescherming
of -garantie

Duurzaamheidsrisico (het risico dat zich een ecologische,
sociale of governancegebeurtenis voordoet die kan resulteren
in een potentieel of gerealiseerd wezenlijk verlies op de
waarde van het compartiment als gevolg van die gebeurtenis).

Laag. Duurzaamheidsaspecten maken inherent deel
uit van het beleggingsproces van het compartiment,
dat de nadruk legt op ecologische en/of sociale
aspecten of op een duurzame doelstelling.

Potentiële duurzaamheidsrisico's worden dus
gematigd door de duurzaamheidsscreening en de
uitsluitingsfilters die op het beleggingsuniversum van
het compartiment worden toegepast.

Risicoprofiel van de doorsneebelegger :
Dynamisch
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Beleggingshorizon : Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf
jaar op te nemen.

TYPES AANDELEN DIE VOOR DIT COMPARTIMENT WORDEN AANGEBODEN :

Klasse Type Munteenheid ISIN-code Vorm

A Distributie EUR BE6324121126 Op naam/Gedematerialiseerd

B Kapitalisatie EUR BE6324122132 Op naam/Gedematerialiseerd

B LC Kapitalisatie EUR BE6324123148 Op naam/Gedematerialiseerd

E Distributie EUR BE6324124153 Op naam/Gedematerialiseerd

F Kapitalisatie EUR BE6324125168 Op naam/Gedematerialiseerd

F LC Kapitalisatie EUR BE6324126174 Op naam/Gedematerialiseerd

F USD HEDGED 24 Kapitalisatie USD BE6324127180 Op naam/Gedematerialiseerd

F CHF HEDGED 24 Kapitalisatie CHF BE6324128196 Op naam/Gedematerialiseerd

L Kapitalisatie EUR BE6324129202 Op naam/Gedematerialiseerd

V Distributie EUR BE6324130218 Op naam/Gedematerialiseerd

W Kapitalisatie EUR BE6324131224 Op naam/Gedematerialiseerd

P Kapitalisatie EUR BE6324133246 Op naam/Gedematerialiseerd

J Kapitalisatie EUR BE6324135266 Op naam/Gedematerialiseerd

M Distributie EUR BE6324136272 Op naam/Gedematerialiseerd

N Kapitalisatie EUR BE6324137288 Op naam/Gedematerialiseerd

Initiële inschrijvingsperiode :
Van 30 november 2020 tot 15 december 2020

Initiële inschrijvingsprijs :
€ 100
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24 * 'Hedged' klassen
- De minimale tolerantiedrempel voor het wisselkoersrisico ten opzichte van de euro (de referentievaluta van het compartiment) bedraagt 95% van de netto-
inventariswaarde van de gehedgede klasse. Het maximale afwijkingspercentage werd vastgelegd op 105% van de netto-inventariswaarde van de gehedgde klasse.
- Elke betrokken aandelenklasse kan bijkomende kosten van 0,01% per maand dragen voor dit afdekkingsbeleid van het valutarisico.
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