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Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht.
Er mag alleen worden ingeschreven op basis van dit prospectus (hierna 'Prospectus' genoemd), dat de
informatiebladen van elk compartiment bevat, en op basis van het document met essentiële
beleggersinformatie (Key Investor Information Document – KIID, hierna 'Essentiële beleggersinformatie'). Het
Prospectus mag alleen worden verspreid indien dit vergezeld gaat van het laatste jaarverslag alsook van het
laatste halfjaarverslag voor zover dit recenter is dan het jaarverslag.
Het feit dat de bevek is opgenomen in de officiële lijst die is opgesteld door de Luxemburgse financiële
toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier, hierna kortheidshalve 'CSSF' genoemd),
mag in geen geval en op generlei wijze worden beschouwd als een positieve beoordeling door de CSSF van de
kwaliteit van de ter inschrijving aangeboden aandelen.
Niemand mag zich beroepen op andere inlichtingen dan die welke zijn opgenomen in dit Prospectus, deze
statuten en in de daarin vermelde documenten.

DPAM L

DE BEVEK EN DE BETROKKEN PARTIJEN .........................................................................................................4
VOORAFGAANDE INFORMATIE ......................................................................................................................6
BESCHRIJVING VAN DE BEVEK ........................................................................................................................9
DOELSTELLING VAN DE BEVEK .....................................................................................................................10
IN AANMERKING KOMENDE BELEGGINGEN ................................................................................................ 11
BELEGGINGSBEPERKINGEN ..........................................................................................................................13
AAN BELEGGINGEN IN DE BEVEK VERBONDEN RISICO'S..............................................................................21
ALGEMENE INFORMATIE OVER DE SFDR EN OVER DE INTEGRATIE VAN DUURZAAMHEIDSRISICO'S ....35
DE RAAD VAN BESTUUR..............................................................................................................................39
DE BEHEERVENNOOTSCHAP EN VERTEGENWOORDIGER(S) ........................................................................40
BEWAARDER ................................................................................................................................................42
BEDRIJFSREVISOR ........................................................................................................................................44
LOKALE AGENTEN ........................................................................................................................................45
BESCHRIJVING VAN AANDELEN, RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS EN UITKERINGSBELEID ......................46
INSCHRIJVING, INKOOP, OMZETTING EN OVERDRACHT ..............................................................................52
DEFINITIE EN BEREKENING VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE ..............................................................57
PROVISIES, LASTEN EN KOSTEN....................................................................................................................58
BELASTINGSTELSEL VAN DE BEVEK EN DE AANDEELHOUDERS ....................................................................60
FINANCIËLE VERSLAGGEVING ......................................................................................................................64
INFORMATIEVERSTREKKING AAN DE AANDEELHOUDERS ...........................................................................65
INFORMATIEBLADEN VAN DE COMPARTIMENTEN......................................................................................67
INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE ............68
INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE ..........76
INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE ........84
INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD ...................91
INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM ..................95
INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE ...................100
INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE .................108
INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED ..115
INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS HIGHER YIELD .........................................122
INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED .............126
2
DPAM L
Prospectus
Publicatiedatum: Maart 2021

DPAM L

INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE..................130
INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH ......................137
INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L GLOBAL TARGET INCOME ...................................145
INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L PATRIMONIAL FUND ...........................................148

3
DPAM L
Prospectus
Publicatiedatum: Maart 2021

DPAM L

DE BEVEK EN DE BETROKKEN PARTIJEN

Naam van de bevek: DPAM L
Maatschappelijke zetel van de bevek: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg
Inschrijvingsnummer in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister (R.C.S.): B 27.128
Rechtsvorm:
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de 'bevek') met meerdere compartimenten naar
Luxemburgs recht, onderworpen aan Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de
instellingen voor collectieve belegging (hierna de 'Wet van 2010').

Raad van bestuur van de bevek:
De heer Jérôme CASTAGNE, voorzitter van de raad van bestuur
Degroof Petercam Asset Services S.A.
De heer Yvon LAURET
Onafhankelijk bestuurder
De heer Peter DE COENSEL
Degroof Petercam Asset Management N.V.
De heer Tomas MURILLO
Degroof Petercam Asset Management N.V.
De heer Jean-Michel LOEHR
Bestuurder
Beheervennootschap van de bevek:
DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg

Directie van de Beheervennootschap:
John Pauly
Sandra REISER
Frank VAN EYLEN
Jérôme CASTAGNE
Toezichtraad van de Beheervennootschap:
Bruno HOUDEMONT
Hugo LASAT
Frédéric WAGNER
Annemarie ARENS
Sylvie HURET
Gautier BATAILLE
Beheerderes:
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A./N.V., Guimardstraat 18, B-1040 Brussel
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT FRANCE, 44, rue de Lisbonne, F-75008 Parijs

Domiciliebank:
DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A., 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg

4
DPAM L
Prospectus
Publicatiedatum: Maart 2021

DPAM L

Bewaarder en hoofdbetaalkantoor:
BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG S.A., 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg

Centrale administratie:
DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A., 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg

Wereldwijde distributeur:
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A./N.V., Guimardstraat 18, B-1040 Brussel

Erkend bedrijfsrevisor:
PRICEWATERHOUSECOOPERS Luxembourg, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

5
DPAM L
Prospectus
Publicatiedatum: Maart 2021

DPAM L

VOORAFGAANDE INFORMATIE
Het is niemand toegestaan informatie te verstrekken, verklaringen af te leggen en toezeggingen te doen met
betrekking tot de aanbieding, plaatsing, verkoop, omzetting, overdracht, terugbetaling van of inschrijving op andere
aandelen van de bevek dan in dit Prospectus vermeld staan. Indien iemand toch dergelijke informatie verstrekt,
verklaringen aflegt of toezeggingen doet, mag niet worden aangenomen dat de bevek toestemming daartoe heeft
verleend. De verstrekking van het Prospectus, de aanbieding, plaatsing, omzetting, overdracht, uitgifte van of
inschrijving op aandelen van de bevek houden niet in dat de in dit Prospectus opgenomen informatie nog steeds juist is
na de datum van verspreiding van het Prospectus, aanbieding, plaatsing, omzetting, overdracht, uitgifte van of
inschrijving op aandelen van de bevek, en doen evenmin een verplichting daartoe ontstaan.
Het is mogelijk dat dit Prospectus wordt geactualiseerd. Daarom wordt elke potentiële inschrijver aangeraden om zich
bij de Bevek te informeren over de eventuele publicatie van een recenter Prospectus.
Wie belegt in aandelen van de bevek loopt een aantal risico's, waaronder de risico's die nader zijn toegelicht in
hoofdstuk 7 'Aan beleggingen in de bevek verbonden risico's'.
De verstrekking van het Prospectus en de aanbieding of verwerving van aandelen van de bevek kan in bepaalde
rechtsgebieden verboden of aan beperkingen onderworpen zijn. Het Prospectus vormt geen aanbod, verzoek of
uitnodiging om in te schrijven op aandelen van de bevek of om die te verwerven in een rechtsgebied waarin een
dergelijk aanbod, verzoek of een dergelijke uitnodiging niet is toegestaan, of onwettig zou zijn. Eenieder die een
exemplaar van het Prospectus ontvangt, in welk rechtsgebied dan ook, mag de verstrekking van dit Prospectus niet
beschouwen als aanbod, verzoek of uitnodiging om in te schrijven op de aandelen van de bevek, tenzij dit aanbod, dit
verzoek of deze uitnodiging binnen dit rechtsgebied is toegestaan zonder dat er wettelijke of reglementaire
beperkingen gelden. Eenieder die in het bezit is van het Prospectus en die wil inschrijven op aandelen van de bevek,
dient zich te informeren over, en zich te schikken naar de wet- en regelgeving die van toepassing is in het betrokken
rechtsgebied.
De bevek vestigt de aandacht van de beleggers op het feit dat elke belegger op naam zijn rechten, in het bijzonder het
recht om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van aandeelhouders, alleen rechtstreeks ten aanzien van de
bevek kan uitoefenen, indien de belegger op naam zelf en in eigen naam is opgenomen in het aandeelhoudersregister
van de bevek of zelf en in eigen naam de houder is van een effectenrekening. Indien een belegger in de bevek belegt
via een tussenpersoon die in zijn naam maar voor rekening van de belegger belegt, zijn er bepaalde
aandeelhoudersrechten die niet noodzakelijk rechtstreeks door de belegger ten aanzien van de bevek kunnen worden
uitgeoefend. De belegger wordt aangeraden om advies in te winnen over zijn rechten.
Door in te schrijven op aandelen van de bevek wordt de belegger aandeelhouder van de bevek en van het betreffende
compartiment. Op de aandeelhoudersrelatie tussen de belegger en de bevek is het Luxemburgs recht en met name de
Wet van 2010, evenals de wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen van toepassing, tenzij de
eerstgenoemde wet anders vermeldt. In het algemeen zijn de Luxemburgse 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
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in Luxemburg 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 Luxemburg
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 Luxemburg ten uitvoer worden gelegd zonder dat de inhoud ervan wordt
herzien, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

Bescherming van persoonsgegevens
In overeenstemming met de bepalingen van de wet inzake gegevensbescherming die geldt in het
Groothertogdom Luxemburg en Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens die sinds 25 mei 2018 van toepassing is (de 'Wet inzake gegevensbescherming'), verzamelt, bewaart,
wijzigt, verwerkt en gebruikt de bevek in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, in fysieke of
digitale vorm, de gegevens die door de beleggers worden verstrekt met het oog op de levering van de diensten
die door de beleggers worden vereist en met het oog op de naleving van haar wettelijke en reglementaire
verplichtingen. De verwerkte gegevens omvatten in het bijzonder de naam, de contactgegevens (inclusief het
postadres of het e-mailadres), de bankgegevens en het belegde bedrag van elke belegger (of, indien de belegger
een rechtspersoon is, de gegevens van zijn contactpersonen en/of eigenaar(s) ('Persoonsgegevens').
Beleggers kunnen naar eigen goeddunken weigeren om hun Persoonsgegevens aan de bevek mee te delen. In dat
geval zal de bevek de inschrijvingsaanvraag echter weigeren.
In overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd door de Wet inzake gegevensbescherming heeft
elke belegger het recht:






om toegang te krijgen tot zijn Persoonsgegevens;
om onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens te laten rectificeren;
om, in bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens;
om zijn Persoonsgegevens te laten wissen;
om zijn Persoonsgegevens te laten overdragen.

Elke belegger kan de bovenvermelde rechten uitoefenen door te schrijven naar de maatschappelijke zetel van de
bevek.
De belegger bevestigt eveneens te weten dat hij het recht heeft om een klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.
De Persoonsgegevens die door de beleggers worden verstrekt, worden in het bijzonder verwerkt voor de
verwerking van inschrijvingen, terugkopen en omzettingen van aandelen en de betaling van uitkeringen aan de
beleggers, het bijhouden van rekeningen, het beheer van de relatie met de cliënt, de fiscale identificatie zoals
vereist door de Luxemburgse of buitenlandse wet- en regelgeving (inclusief de wet- en regelgeving in verband
met de CRS/FATCA) en de naleving van de geldende antiwitwasregels. De Persoonsgegevens die door de
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beleggers worden verstrekt, worden eveneens verwerkt om het aandeelhoudersregister van de bevek up-to-date
te houden. Bovendien kunnen de Persoonsgegevens in bijkomende orde worden verwerkt voor commerciële
doeleinden. Elke belegger heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn Persoonsgegevens
voor commerciële doeleinden door een schriftelijke weigering te richten aan de maatschappelijke zetel van de
bevek.
Hiertoe kunnen de Persoonsgegevens worden doorgegeven aan gelieerde entiteiten en derden die ondersteuning
bieden voor de activiteiten van de bevek, met name de Beheervennootschap, de Beheerder, de Globale
Distributeur, de Bewaarder, de voornaamste Betaalagent en de lokale Betaalagenten, de erkende Bedrijfsrevisor
en/of enige andere agent/vertegenwoordiger van de bevek, allen handelend als onderaannemer (de
'Onderaannemers').
De Onderaannemers zijn gevestigd in de Europese Unie, of kunnen gevestigd zijn in een land waar de normen
inzake gegevensbescherming en de wettelijke beschermingen gelijk of minder goed zijn dan degene die van
kracht in de Europese Unie voor wat betreft de opslag, wijziging en verwerking van deze gegevens. De bevek kan
Persoonsgegevens doorgeven aan derden zoals overheidsinstellingen of regelgevende agentschappen, met
inbegrip van de belastingautoriteiten, in of buiten de Europese Unie, in overeenstemming met de geldende weten regelgeving. Deze Persoonsgegevens kunnen in het bijzonder worden doorgegeven aan de Luxemburgse
belastingdienst, die ze op haar beurt, als verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens, kan doorgeven aan
buitenlandse belastingdiensten.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwerking van de gegevens, behoudens de
geldende wettelijke bewaringstermijnen die door de wetgeving zijn voorzien.
Via communicatie per telefoon, om beleggingsinstructies of dergelijke te geven, wordt van potentiële beleggers
en de Aandeelhouders verondersteld dat zij aanvaard hebben dat hun telefonische gesprekken met de Bevek, de
Beheervennootschap of haar vertegenwoordigers kunnen worden opgenomen, opgevolgd en opgeslagen, en dat
de Bevek of de Beheervennootschap hiervan gebruik kunnen maken voor alle mogelijke doeleinden, met inbegrip
van gerechtelijke procedures.
De Bevek neemt redelijke maatregelen om de juistheid en de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en/of
vertrouwelijke gegevens te waarborgen, en zal deze niet gebruiken noch bekendmaken buiten hetgeen wat
omschreven staat in onderhavig Prospectus zonder de toestemming van de Aandeelhouder of de betrokken
potentiële belegger. In lijn daarmee weigeren de Bevek, de Beheervennootschap en de entiteiten van Degroof
Petercam elke aansprakelijkheid met betrekking tot het delen van Persoonsgegevens en/of vertrouwelijke
gegevens met derden, behalve ingeval van nalatigheid in hoofde van de Bevek, de Beheervennootschap, een
entiteit van Degroof Petercam of haar medewerkers of leiders.
Het Vertrouwelijkheidsbeleid van de Beheervennootschap is beschikbaar op het volgende adres
http://www.dpas.lu/ onder het hoofdstuk 'Investor Information'.
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BESCHRIJVING VAN DE BEVEK
DPAM L is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna 'bevek') met meerdere compartimenten naar
Luxemburgs recht, onderworpen aan Deel I van de Wet van 2010
en werd op 23 december 1987 voor onbepaalde tijd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap, en de
statuten werden voor het laatst gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 2 januari 2017. De akte de
dato 2 januari 2017 werd gepubliceerd in het Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg (‘RESA’) op datum
van 6 januari 2017, nummer RESA_2017_006.
De consolidatievaluta is de euro. Het minimumkapitaal van de bevek bedraagt één miljoen tweehonderdvijftigduizend
euro (EUR 1.250.000) of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta. Het kapitaal van de bevek is gelijk aan de som
van de nettoactiva van de verschillende compartimenten.
Het boekjaar van de bevek wordt afgesloten op 31 december van elk jaar.

Op dit ogenblik worden de volgende compartimenten ter inschrijving aangeboden:
Naam

Referentievaluta van het
compartiment

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE
DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED
DPAM L BONDS HIGHER YIELD
DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED
DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE
DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH
DPAM L GLOBAL TARGET INCOME
DPAM L PATRIMONIAL FUND

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

De bevek behoudt zich het recht voor nieuwe compartimenten op te richten. In dat geval wordt het Prospectus
dienovereenkomstig bijgewerkt.
De bevek vormt één en dezelfde juridische entiteit. De activa van een compartiment strekken uitsluitend tot waarborg
voor de rechten van de aandeelhouders van dat compartiment en die van de schuldeisers wier schuldvordering is
ontstaan door de oprichting, werking of vereffening van dit compartiment.

9
DPAM L
Prospectus
Publicatiedatum: Maart 2021

DPAM L

DOELSTELLING VAN DE BEVEK
De bevek stelt zich ten doel de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om een beroep te doen op een
professioneel beheer van portefeuilles van effecten en/of andere financiële activa, zoals vastgelegd in het
beleggingsbeleid van elk compartiment (zie de informatiebladen van de compartimenten). Elk compartiment van de
bevek streeft ernaar zo hoog mogelijke lopende inkomsten te realiseren en tegelijk de waarde van het belegde kapitaal
te vrijwaren.
Beleggingen in de bevek dienen te worden beschouwd als beleggingen op middellange tot lange termijn. Er kan niet
worden gegarandeerd dat de bevek haar beleggingsdoelstellingen daadwerkelijk zal bereiken.
De beleggingen van de bevek zijn onderworpen aan normale marktschommelingen en aan de risico's eigen aan elke
belegging. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingen in de bevek winstgevend zullen zijn. De bevek streeft
ernaar een breed gespreide beleggingsportefeuille op te bouwen teneinde de beleggingsrisico's te beperken.
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IN AANMERKING KOMENDE BELEGGINGEN

De beleggingen van de bevek omvatten een of meer van de volgende vermogensbestanddelen:













effecten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot of worden verhandeld op een gereglementeerde markt
in de zin van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten
voor financiële instrumenten (MiFID);
effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig
functionerende, erkende en open markt van een lidstaat van de Europese Unie (hierna 'EU-lidstaat' genoemd);
effecten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs van een
niet-EU-lidstaat toegelaten of die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig
functionerende, erkende en open markt van een niet-EU-lidstaat;
nieuw uitgegeven effecten en geldmarktinstrumenten, onder voorbehoud dat:
 de uitgiftevoorwaarden de verplichting inhouden dat de toelating tot de officiële notering op een
effectenbeurs of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en open markt
wordt aangevraagd; en
 de toelating uiterlijk binnen één jaar na de uitgifte wordt verkregen;
rechten van deelneming van overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG toegelaten instellingen voor collectieve
belegging in effecten (hierna 'icbe's') en/of andere instellingen voor collectieve belegging in de zin van artikel 1, lid
2, onder a) en b), van Richtlijn 2009/65/EG, ongeacht of die al dan niet in een EU-lidstaat zijn gevestigd (hierna
'andere icb's'), mits:
 die andere icb’s zijn toegelaten overeenkomstig wetten waardoor zij worden onderworpen aan toezicht dat
naar het oordeel van de CSSF gelijkwaardig is aan het toezicht waarin het Gemeenschapsrecht voorziet, en
mits de samenwerking tussen de autoriteiten genoegzaam is gewaarborgd;
 het niveau van bescherming van de deelnemers in de andere icb’s gelijkwaardig is aan dat van deelnemers in
een icbe, en in het bijzonder mits de regels inzake scheiding van de activa, opnemen en verstrekken van
leningen en verkopen van effecten en geldmarktinstrumenten vanuit een ongedekte positie gelijkwaardig
zijn aan de voorschriften van Richtlijn 2009/65/EG;
 over de activiteiten van deze andere icb’s halfjaarlijks en jaarlijks wordt gerapporteerd, zodat activa en
passiva, inkomsten en bedrijfsvoering tijdens de verslagperiode kunnen worden geëvalueerd;
 de icbe’s of de andere icb’s waarvan de verwerving wordt overwogen, volgens hun beheerreglement of
statuten, in totaal maximaal 10% van hun eigen activa mogen beleggen in rechten van deelneming van
andere icbe's of andere icb's;
deposito’s bij kredietinstellingen die onmiddellijk opeisbaar zijn of kunnen worden opgevraagd, en die binnen een
periode van ten hoogste twaalf maanden vervallen, mits de statutaire zetel van de kredietinstelling in een EUlidstaat gevestigd is of, indien de statutaire zetel van de kredietinstelling in een derde land gevestigd is, mits deze
instelling onderworpen is aan prudentiële voorschriften die naar het oordeel van de CSSF gelijkwaardig zijn aan
die welke in het Gemeenschapsrecht zijn vastgesteld;
financiële derivaten, met inbegrip van gelijkwaardige instrumenten die aanleiding geven tot afwikkeling in
contanten, die op een onder a), b) of c) hierboven bedoelde gereglementeerde markt worden verhandeld, of
financiële derivaten die buiten de beurs ('over-the-counter') worden verhandeld (hierna 'OTC-derivaten'), mits:
 de onderliggende activa bestaan uit onder dit lid vallende instrumenten, financiële indexen, rentetarieven,
wisselkoersen of deviezen, waarin de bevek krachtens de in dit Prospectus of haar statuten omschreven
beleggingsdoelstellingen gemachtigd is te beleggen;
 de tegenpartijen bij transacties in OTC-derivaten aan prudentieel toezicht onderworpen instellingen zijn en
behoren tot de categorieën die door de CSSF zijn erkend; en
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de OTC-derivaten dagelijks op betrouwbare en verifieerbare wijze worden gewaardeerd en te allen tijde op
initiatief van de bevek tegen hun reële waarde kunnen worden verkocht, te gelde gemaakt of afgesloten
door een compenserende transactie;
geldmarktinstrumenten die niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld en die vallen onder artikel 1
van de Wet van 2010, indien de uitgifte of de emittent van deze instrumenten zelf aan regelgeving is
onderworpen met het oog op de bescherming van beleggers en spaargelden, en op voorwaarde dat zij:
 worden uitgegeven of gegarandeerd door een centrale, regionale of plaatselijke overheid, de centrale bank
van een lidstaat, de Europese Centrale Bank (ECB), de Europese Unie (EU) of de Europese Investeringsbank
(EIB), een derde staat of, bij een federale staat, door één van de deelstaten van de federatie, dan wel door
een internationale publiekrechtelijke instelling waaraan een of meer lidstaten deelnemen, of
 worden uitgegeven door ondernemingen waarvan effecten worden verhandeld op gereglementeerde
markten als bedoeld onder a), b) of c) hierboven, of worden uitgegeven of gegarandeerd door een
onderneming die aan een prudentieel toezicht is onderworpen volgens criteria die door het
Gemeenschapsrecht zijn vastgesteld, of door een instelling die onderworpen is en voldoet aan prudentiële
voorschriften die naar het oordeel van de CSSF ten minste even stringent zijn als die welke in het
Gemeenschapsrecht zijn vastgesteld, of
 worden uitgegeven door andere instellingen die behoren tot de categorieën die door de CSSF zijn
goedgekeurd, mits voor de beleggingen in die instrumenten een gelijkwaardige bescherming van de belegger
geldt als is vastgelegd in het eerste, tweede of derde streepje, en mits de uitgevende instelling een
onderneming is waarvan het kapitaal en de reserves ten minste tien miljoen euro (EUR 10.000.000) bedragen
en die haar jaarrekeningen presenteert en publiceert overeenkomstig de vierde Richtlijn 78/660/EEG, een
entiteit is die binnen een groep ondernemingen waartoe een of meer ter beurze genoteerde ondernemingen
behoren, specifiek gericht is op de financiering van de groep, of een entiteit is die zich specifiek toelegt op de
financiering van effectiseringsinstrumenten waarvoor een bankliquiditeitenlijn bestaat.

Niettemin mag de bevek niet:



meer dan 10% van haar nettoactiva beleggen in andere effecten of geldmarktinstrumenten dan degene die zijn
vermeld in punt 1 van dit hoofdstuk; noch
edele metalen of certificaten die deze vertegenwoordigen, verwerven.

De bevek mag:



roerende en onroerende goederen verwerven die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar
werkzaamheid;
in bijkomende orde liquide middelen houden. In geval van crisis of onrust op de financiële markten of bij
vereffening of fusie van de bevek (of van één van haar compartimenten) mogen de compartimenten tot 100% van
hun nettoactiva beleggen in liquide middelen mits dat in het belang van de beleggers is.
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BELEGGINGSBEPERKINGEN
De hierna beschreven criteria en beperkingen moeten door elk compartiment van de bevek worden nageleefd.

Beperkingen met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten












De bevek mag niet meer dan 10% van haar nettoactiva beleggen in effecten of geldmarktinstrumenten die door
één en dezelfde uitgevende instelling worden uitgegeven. De bevek mag niet meer dan 20% van haar nettoactiva
beleggen in deposito's bij één en dezelfde instelling. Het tegenpartijrisico dat de bevek loopt bij een transactie in
OTC-derivaten mag niet meer bedragen dan 10% van haar nettoactiva wanneer de tegenpartij één van de
kredietinstellingen is als bedoeld in hoofdstuk 5, punt 1, onder f) hierboven, of 5% van haar nettoactiva in de
overige gevallen.
De totale waarde van de effecten en geldmarktinstrumenten die de bevek houdt in uitgevende instellingen waarin
zij elk voor meer dan 5% van haar nettoactiva belegt, mag niet meer bedragen dan 40% van de waarde van haar
nettoactiva. Deze limiet is niet van toepassing op deposito’s of tegoeden bij financiële instellingen die onder
prudentieel toezicht staan, noch op transacties in OTC-derivaten met deze instellingen.
Onverminderd de in punt 1.a. vastgestelde individuele limieten, belegt de bevek met betrekking tot één en
dezelfde instelling ten hoogste 20% van haar nettoactiva in een combinatie van:
 effecten of geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door die instelling,
 deposito's bij die instelling, of
 risico's uit transacties met OTC-derivaten met die instelling.
De in de eerste zin van punt 1, onder a) gestelde limiet wordt verhoogd tot ten hoogste 35% indien de effecten of
geldmarktinstrumenten worden uitgegeven of gegarandeerd door een EU-lidstaat, zijn territoriale
publiekrechtelijke lichamen, door een derde staat of door internationale publiekrechtelijke instellingen waaraan
een of meer lidstaten deelnemen.
De in de eerste zin van punt 1, onder a) gestelde limiet wordt verhoogd tot ten hoogste 25% voor bepaalde
obligaties die worden uitgegeven door een kredietinstelling waarvan de statutaire zetel in een EU-lidstaat is
gevestigd en die wettelijk is onderworpen aan speciaal overheidstoezicht ter bescherming van obligatiehouders.
Met name moeten de uit de uitgifte van die obligaties verkregen bedragen overeenkomstig de wet worden
belegd in activa die, gedurende de gehele looptijd van de obligaties, de aan de obligaties verbonden vorderingen
kunnen dekken en die, ingeval de uitgevende instelling in gebreke blijft, bij voorrang zullen worden gebruikt voor
de aflossing van de hoofdsom en de betaling van de lopende rente.
Wanneer de bevek meer dan 5% van haar nettoactiva belegt in de in het eerste lid bedoelde obligaties en die
obligaties door één en dezelfde uitgevende instelling zijn uitgegeven, mag de totale waarde van die beleggingen
niet meer dan 80% van de waarde van de nettoactiva van de bevek bedragen.
De in punt 1, onder d) en e) bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten worden niet in aanmerking genomen
voor de toepassing van de in punt 1, onder b) bedoelde begrenzing van 40%.
De in punt 1, onder a), b), c), d) en e) gestelde limieten mogen niet worden gecumuleerd; bijgevolg mogen de
overeenkomstig punt 1, onder a), b), c), d) en e) verrichte beleggingen in door één en dezelfde instelling
uitgegeven effecten of geldmarktinstrumenten, dan wel in deposito's bij of derivaten van die instelling, samen in
geen geval meer dan 35% van de nettoactiva van de bevek bedragen.
Voor de berekening van de in dit lid gestelde limieten worden ondernemingen die, overeenkomstig Richtlijn
83/349/EEG of andere erkende internationale financiële verslagleggingsregels, voor de opstelling van
geconsolideerde jaarrekeningen tot één groep worden gerekend, als één en dezelfde instelling beschouwd.
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De beleggingen van de bevek in effecten en geldmarktinstrumenten bij één en dezelfde groep mogen worden
gecumuleerd tot ten hoogste 20% van haar nettoactiva.
Onverminderd de in punt 5 gestelde limieten worden de in punt 1 vastgestelde limieten voor beleggingen in
aandelen en/of obligaties van één en dezelfde uitgevende instelling verhoogd tot ten hoogste 20% wanneer in de
statuten is bepaald dat het beleggingsbeleid van de bevek erop is gericht de samenstelling van een bepaalde
aandelen- of obligatie-index te volgen, mits deze index door de CSSF is erkend op de volgende gronden:
 de samenstelling van de index is voldoende gediversifieerd;
 de index is voldoende representatief voor de markt waarop hij betrekking heeft;
 de index wordt op passende wijze bekendgemaakt.
De in punt 2, onder a) gestelde limiet mag worden verhoogd tot 35% indien dat door uitzonderlijke
marktomstandigheden gerechtvaardigd blijkt, met name op gereglementeerde markten waar bepaalde effecten
of geldmarktinstrumenten een sterk overheersende positie innemen. Tot die bovengrens mag slechts worden
belegd in de effecten van één uitgevende instelling.
De bevek mag volgens het beginsel van risicospreiding tot 100% van haar nettoactiva beleggen in verschillende
uitgiften van effecten en geldmarktinstrumenten die worden uitgegeven of gegarandeerd door een EU-lidstaat,
zijn territoriale publiekrechtelijke lichamen, door een lidstaat van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), door internationale publiekrechtelijke instellingen waartoe een of
meer EU-lidstaten behoren of door een niet-EU-lidstaat die door de CSSF is erkend, met inbegrip van Singapore,
Brazilië, Rusland en Indonesië, mits zij effecten van ten minste zes verschillende uitgiften in portefeuille heeft,
terwijl de effecten van één en dezelfde uitgifte niet meer dan 30% uitmaken van het totaalbedrag.

Beperkingen met betrekking tot icbe's en andere icb's








Tenzij in het informatieblad is vastgelegd dat een bepaald compartiment niet meer dan 10% van zijn nettoactiva
mag beleggen in rechten van deelneming van icbe's en/of icb's, mag de bevek rechten van deelneming in icbe's
en/of andere in hoofdstuk 5, punt 1, onder e) genoemde instellingen voor collectieve belegging (hierna 'andere
icb's') verwerven, mits niet voor meer dan 20% van haar nettoactiva in rechten van deelneming van één en
dezelfde icbe of andere icb wordt belegd.
Voor de toepassing van deze beleggingslimiet moet elk compartiment van een icb met meerdere compartimenten
worden beschouwd als een afzonderlijke emittent, mits het beginsel van de afscheiding van de verbintenissen van
de verschillende compartimenten tegenover derden is gewaarborgd.
De beleggingen in rechten van deelneming van andere icb's mogen in totaal niet meer dan 30% van de nettoactiva
van de bevek bedragen.
Indien de bevek rechten van deelneming heeft verworven in icbe's en/of andere icb’s, worden de activa van deze
icbe’s of andere icb’s niet samengeteld voor de toepassing van de in punt 1 vastgestelde bovengrenzen.
Indien de bevek belegt in rechten van deelneming van andere icbe’s en/of andere icb’s die rechtstreeks of door
delegatie worden beheerd door de directie van de bevek of door elke andere rechtspersoon waarmee de directie
van de bevek via gemeenschappelijke bedrijfsvoering of gemeenschappelijke zeggenschapsuitoefening of door
een substantiële directe of indirecte deelneming verbonden is (hierna elk afzonderlijk 'Verbonden icb'), brengt de
directie van de bevek of de andere rechtspersoon geen kosten in rekening voor inschrijving of
aflossing/terugbetaling ten aanzien van beleggingen van de bevek in rechten van deelneming van die andere
Verbonden icb’s.
Indien de bevek een aanmerkelijk deel van haar activa belegt in andere Verbonden icb's, mag het
maximumniveau van de beheervergoedingen die worden gedragen door de betrokken compartimenten en de
andere Verbonden icb’s waarin de betrokken compartimenten voornemens zijn te beleggen niet meer bedragen
dan 4% van de door haar beheerde activa. De bevek vermeldt in haar jaarverslag het maximumpercentage van de
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beheerkosten voor zowel de betrokken compartimenten als de andere icbe’s en/of andere icb's waarin de
betrokken compartimenten beleggen.
Het is een compartiment van de bevek (hierna 'Beleggend compartiment') toegestaan in te schrijven op aandelen
die door een of meer andere compartimenten van de bevek (hierna elk afzonderlijk 'Doelcompartiment') werden
of moeten worden uitgegeven, die te verwerven en/of te houden zonder dat de bevek uit dien hoofde wordt
onderworpen aan de vereisten als bedoeld in de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op de
handelsvennootschappen, zoals gewijzigd, met betrekking tot de inschrijving op, de verwerving en/of het bezit
door een vennootschap van haar eigen aandelen, onder voorbehoud evenwel dat:
 het Doelcompartiment zelf niet belegt in het Beleggende compartiment dat in dit Doelcompartiment is
belegd; en
 de Doelcompartimenten waarvan de verwerving wordt overwogen, volgens hun informatiebladen in totaal
maximaal 10% van hun eigen nettoactiva mogen beleggen in aandelen van andere Doelcompartimenten van
de bevek; en
 de uitoefening van het stemrecht dat in voorkomend geval verbonden is aan de aandelen die het Beleggende
compartiment houdt in het Doelcompartiment wordt geschorst zolang het betrokken Beleggende
compartiment die aandelen in zijn bezit heeft en zonder afbreuk te doen aan een gepaste verwerking in de
boekhouding en de periodieke verslagen; en
 hoe dan ook en zolang het Beleggende compartiment aandelen van het Doelcompartiment in zijn bezit heeft,
de waarde ervan niet in aanmerking wordt genomen om het nettovermogen van de bevek te berekenen
teneinde na te gaan of de in de Wet van 2010 voorgeschreven benedengrens van de nettoactiva wordt
nageleefd; en
 er geen overlapping in beheer-, inschrijvings- of terugbetalingsvergoedingen is op het niveau van het
Beleggende compartiment en dit Doelcompartiment.
In afwijking van het beginsel van risicospreiding zoals beschreven in hoofdstuk 5, hoofdstuk 6, punt 1 en punt 5,
onder b), derde streepje en de bovengenoemde beperkingen, maar in overeenstemming met de van kracht zijnde
wet- en regelgeving, mag aan elk compartiment van de bevek (hierna 'feedercompartiment') toestemming
worden verleend om ten minste 85% van zijn nettoactiva te beleggen in rechten van deelneming van een andere
icbe of een beleggingscompartiment daarvan (hierna de 'master-icbe'). Een feedercompartiment mag maximaal
15% van zijn nettoactiva aanhouden in een of meer van de volgende vermogensbestanddelen:
 liquide middelen, zij het dan in bijkomende orde overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 5, punt 3;
 financiële derivaten die overeenkomstig hoofdstuk 5, punt 1, onder g) en hoofdstuk 6, punt 10 en punt 11
uitsluitend voor afdekkings- of risicodekkingsdoeleinden mogen worden gebruikt;
 roerende en onroerende goederen die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn
werkzaamheid;
 Met het oog op de naleving van hoofdstuk 6, punt 10, berekent het feedercompartiment zijn totale risico in
financiële derivaten alleen door zijn eigen directe risico als bedoeld in de eerste alinea onder f), tweede
streepje, te combineren met hetzij:
 het reële risico in financiële derivaten van de master-icbe naar rata van de belegging van het
feedercompartiment in de master-icbe, of
 het potentiële totale maximumrisico in financiële derivaten dat de master-icbe volgens haar
beheerreglement of statuten naar rata van de belegging van het feedercompartiment in de master-icbe mag
aangaan.
Bovendien mag een compartiment van de bevek, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijke
wet- en regelgeving, maar steeds in overeenstemming met de daarin vastgelegde voorwaarden, worden
opgericht of omgezet in een master-icbe in de zin van artikel 77, lid 3 van de Wet van 2010.
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Beperkingen met betrekking tot de verwerving van zeggenschap





De bevek mag niet zoveel aandelen met stemrecht verwerven dat zij daardoor een invloed van betekenis kan
uitoefenen op het bestuur van een uitgevende instelling.
Bovendien mag de bevek niet meer verwerven dan:
 10% van de aandelen zonder stemrecht van één en dezelfde uitgevende instelling;
 10% van de obligaties van één en dezelfde uitgevende instelling;
 25% van de rechten van deelneming in één en dezelfde icbe en/of andere icb;
 10% van de geldmarktinstrumenten van één en dezelfde uitgevende instelling.
De in het tweede, derde en vierde streepje genoemde limieten hoeven niet in acht te worden genomen indien het
brutobedrag van de obligaties of de geldmarktinstrumenten, of het nettobedrag van de uitgegeven effecten op
het tijdstip van verwerving niet kan worden berekend.
Het bepaalde onder a) en b) is niet van toepassing op:
 door een EU-lidstaat of zijn territoriale publiekrechtelijke lichamen uitgegeven of gegarandeerde effecten en
geldmarktinstrumenten;
 door een niet-EU-lidstaat uitgegeven of gegarandeerde effecten en geldmarktinstrumenten;
 effecten en geldmarktinstrumenten die worden uitgegeven door internationale publiekrechtelijke
instellingen waaraan een of meer EU-lidstaten deelnemen;
 aandelen die de bevek houdt in het kapitaal van een vennootschap van een niet-EU-lidstaat die haar activa in
hoofdzaak belegt in effecten van uitgevende instellingen die gevestigd zijn in dat land, wanneer een
dergelijke deelneming krachtens de wetgeving van dat land voor de bevek de enige mogelijkheid is om in
effecten van uitgevende instellingen van dat land te beleggen. Deze afwijking is echter slechts van toepassing
indien de vennootschap van uit de niet-EU-lidstaat bij haar beleggingsbeleid de in punt 1, punt 4, punt 5,
onder a) en b) gestelde limieten in acht neemt. In geval van overschrijding van de in punt 1 en punt 4
gestelde limieten is het bepaalde in punt 6 van overeenkomstige toepassing;
 aandelen die door de bevek worden gehouden in het kapitaal van dochterondernemingen die uitsluitend
voor haar rekening of te haren behoeve bepaalde beheer-, advies- of verhandelingswerkzaamheden
verrichten in het land waar de dochteronderneming is gevestigd, met het oog op de terugbetaling van
aandelen op verzoek van houders.

Afwijkingen




De in dit hoofdstuk gestelde limieten hoeven door de bevek niet te worden nageleefd bij de uitoefening van
voorkeursrechten die verbonden zijn aan effecten of geldmarktinstrumenten die deel uitmaken van haar
nettoactiva. Mits de bevek erop toeziet dat het beginsel van risicospreiding in acht wordt genomen, mag zij
afwijken van de in punt 1, 2, 3 en 4, onder a), b), c) en d) vastgelegde limieten gedurende een periode van zes
maanden volgend op de datum waarop de bevek is toegelaten.
Indien de in punt 6, onder a) genoemde limieten worden overschreden buiten de wil van de bevek of ten gevolge
van de uitoefening van inschrijvingsrechten, moet zij er bij haar verkooptransacties bij voorrang naar streven deze
overschrijding ongedaan te maken, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders.

Beperkingen met betrekking tot het aangaan en verstrekken van leningen en verkopen van effecten vanuit
een ongedekte positie


De bevek mag geen leningen aangaan, met uitzondering van:
 de verwerving van deviezen door middel van een back-to-back-lening;
 leningen die niet meer dan 10% van haar nettoactiva bedragen, mits het gaat om tijdelijke leningen;
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leningen die niet meer dan 10% van haar nettoactiva bedragen, mits het gaat om leningen voor de
verwerving van onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor de directe uitoefening van haar
werkzaamheden; in dit geval mogen die geldleningen en de in punt 7, onder b) bedoelde leningen samen
niet meer dan 15% van de nettoactiva van de bevek bedragen.
Onverminderd de toepassing van het bepaalde in hoofdstuk 5 hierboven en in hoofdstuk 6, punt 10 en punt 11,
mag de bevek geen kredieten verstrekken, noch zich garant stellen voor rekening van derden. Deze beperking
belet de bevek niet om niet-volgestorte effecten, geldmarktinstrumenten of andere in hoofdstuk 5, punt 1, onder
e), g) en h) bedoelde financiële instrumenten te verwerven.
De bevek mag geen verkopen vanuit een ongedekte positie verrichten met betrekking tot effecten,
geldmarktinstrumenten of andere in hoofdstuk 5, punt 1, onder e), g) en h) bedoelde financiële instrumenten.

Beperkingen met betrekking tot instrumenten en technieken voor een efficiënt portefeuillebeheer en met
betrekking tot financiële derivaten


Financiële derivaten mogen worden gebruikt voor beleggings- en afdekkingsdoeleinden alsook met het oog op
een efficiënt portefeuillebeheer. Effectenuitleentransacties, transacties met recht van wederinkoop en
retrocessietransacties mogen worden gebruikt met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer. Aanvullende
beperkingen of afwijkingen voor bepaalde compartimenten kunnen in voorkomend geval worden toegelicht in de
informatiebladen van de betrokken compartimenten.
Het totale derivatenrisico van elk compartiment mag niet meer bedragen van de totale netto-inventariswaarde
van het betrokken compartiment.
Voor de berekening van het risico worden de dagwaarde van de onderliggende activa, het tegenpartijrisico,
toekomstige marktbewegingen en de voor de liquidatie van de posities beschikbare tijd in aanmerking genomen.
De bevek mag in het kader van haar beleggingsbeleid en binnen de in punt 1, onder f) hierboven gestelde limieten
beleggen in financiële derivaten, mits het totale risico met betrekking tot de onderliggende activa de in punt 1
gestelde beleggingslimieten niet overschrijdt. Indien de bevek belegt in op een index gebaseerde derivaten,
hoeven die beleggingen niet voor de in punt 1 bepaalde bovengrenzen te worden samengeteld.
Wanneer een effect of een geldmarktinstrument een derivaat omvat, moet dat derivaat in aanmerking worden
genomen voor de naleving van de bepalingen in dit punt.
Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer alsook om de winsten van de bevek te verhogen dan wel de
lasten of risico's te verminderen, mag de bevek gebruikmaken van (i) effectenuitleentransacties, (ii) transacties
met recht van wederinkoop alsmede van (iii) retrocessie- en omgekeerde retrocessietransacties, voor zover als is
toegestaan door en binnen de limieten die zijn vastgelegd in de van kracht zijnde regelgeving, in het bijzonder
artikel 11 van de groothertogelijke verordening van 8 februari 2008 met betrekking tot bepaalde definities van de
Wet van 2010 en op grond van circulaire 08/356 zoals gewijzigd door circulaire 11/512 van de CSSF houdende
regels van toepassing op instellingen voor collectieve belegging die bepaalde technieken en instrumenten
toepassen met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten (zoals deze voorschriften te zijner tijd kunnen
worden gewijzigd of vervangen).
Wanneer de bevek OTC-derivatentransacties aangaat en/of technieken voor een efficiënt portefeuillebeheer
toepast, moeten alle financiële zekerheden die worden gebruikt om de tegenpartijrisicopositie te beperken te
allen tijde voldoen aan de volgende criteria:
 Liquiditeit: alle als financiële zekerheid ontvangen activa (andere dan contanten) zijn liquide en worden
verhandeld op een gereglementeerde markt (of op een multilaterale handelsfaciliteit) met transparante
prijsstelling, zodat ze snel kunnen worden verkocht tegen een prijs die hun waardering van vóór de verkoop
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sterk benadert. De als financiële zekerheid ontvangen activa voldoen tevens aan de bepalingen van artikel 56
van de richtlijn 2009/65/EG.
Waardering: de als financiële zekerheid ontvangen activa worden dagelijks gewaardeerd; activa met een
hoge prijsvolatiliteit worden niet aanvaard als financiële zekerheid tenzij er voldoende voorzichtige haircuts
zijn vastgesteld.
Kwaliteit van het krediet van de emittenten: de als financiële zekerheid ontvangen activa moeten van hoge
kwaliteit zijn.
Correlatie: de als financiële zekerheid ontvangen activa zijn uitgegeven door een entiteit die onafhankelijk is
van de tegenpartij van de bevek en hun prestaties vertonen geen hoge correlatie met de prestaties van de
tegenpartij.
Diversificatie van de activa: de als financiële zekerheid ontvangen activa zijn voldoende gediversifieerd over
landen, markten en emittenten. Aan het criterium van voldoende diversifiëring wordt geacht te zijn voldaan
als de bevek van een tegenpartij een pakket zekerheden ontvangt met een maximaal tegenpartijrisico voor
een bepaalde emittent van 20% van de intrinsieke waarde ervan. Indien de bevek meerdere tegenpartijen
heeft, moeten de verschillende zekerhedenpakketten worden samengevoegd om de begrenzing van 20%
voor de blootstelling aan één emittent te berekenen.
Risico's die voortvloeien uit financiële-zekerhedenbeheer, zoals operationele en juridische risico's, worden
vastgesteld, beheerd en beperkt door middel van de risicobeheerprocedure.
De als financiële zekerheid ontvangen activa (via een eigendomsoverdracht ten titel van zekerheid) worden
neergelegd bij de bewaarder van de bevek. Voor andere typen zekerhedenregelingen kunnen de zekerheden
worden gehouden door een derde partij die als bewaarder optreedt en aan prudentieel toezicht
onderworpen is en niet gelieerd aan de verstrekker van de financiële zekerheden.
De ontvangen financiële zekerheden zijn te allen tijde afdwingbaar door de bevek, zonder raadpleging of
goedkeuring van de tegenpartij.
De als financiële zekerheid ontvangen activa (andere dan contanten) worden niet verkocht, herbelegd of
verpand.
De als financiële zekerheid ontvangen contanten worden:
 in deposito gegeven bij instellingen zoals bedoeld in artikel 50, onder f) van de richtlijn 2009/65/EG.
 belegd in overheidsobligaties van hoge kwaliteit;
 gebruikt voor omgekeerde retrocessieovereenkomsten, mits deze plaatsvinden met kredietinstellingen
die onderworpen zijn aan prudentieel toezicht en de bevek het volledige bedrag aan contanten te allen
tijde met aangegroeide rente kan opvragen;
 belegd in monetaire icbe’s op korte termijn.

Effectenuitleentransacties
Elk compartiment mag effectenuitleentransacties aangaan mits de volgende voorwaarden en limieten in acht worden
genomen:
 Het is elk compartiment toegestaan de in zijn portefeuille opgenomen effecten uit te lenen door een beroep te
doen op een gestandaardiseerd effectenleningsysteem georganiseerd door een erkende clearinginstelling of door
een financiële instelling die onder prudentieel toezicht staat dat naar het oordeel van de CSSF gelijkwaardig is aan
het toezicht waarin het Gemeenschapsrecht voorziet, en die gespecialiseerd is in dit soort transacties.
 De ontlener van effecten moet eveneens onderworpen zijn aan prudentieel toezicht dat naar het oordeel van de
CSSF gelijkwaardig is aan het toezicht waarin het Gemeenschapsrecht voorziet. Indien de voornoemde financiële
instelling voor eigen rekening handelt, dient zij als tegenpartij van de effectenuitleenovereenkomst te worden
beschouwd.
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Aangezien de compartimenten openstaan voor inkoop, moet elk betrokken compartiment de overeenkomst te
allen tijde kunnen opzeggen en de uitgeleende effecten kunnen terugvorderen. Als dat niet het geval is, dient elk
compartiment ervoor te zorgen dat de omvang van de effectenuitleentransacties op een zodanig niveau wordt
gehandhaafd dat het te allen tijde zijn inkoopverplichting van aandelen kan nakomen.
Elk compartiment moet voorafgaand aan of tegelijkertijd met de overdracht van de uitgeleende effecten een
zakelijke zekerheid ontvangen die voldoet aan de in de bovengenoemde circulaire 08/356 vastgelegde eisen. Na
afloop van de effectenuitleenovereenkomst wordt de zakelijke zekerheid teruggegeven tegelijk met of na de
teruggave van de uitgeleende effecten.

Wanneer een compartiment contanten heeft ontvangen als zakelijke zekerheid voor de bovengenoemde transacties
overeenkomstig het bepaalde in de bovengenoemde circulaire 08/356, mogen die ter verwezenlijking van de
beleggingsdoelstelling van het compartiment en voor zover het informatieblad van het betrokken compartiment daarin
voorziet, worden herbelegd in (i) aandelen of rechten van deelneming van monetaire icb's die de nettoinventariswaarde dagelijks berekenen en die een rating van AAA- of gelijkwaardig hebben gekregen, (ii) kortlopende
activa bij banken, (iii) geldmarktinstrumenten zoals bedoeld in de bovengenoemde groothertogelijke verordening van
8 februari 2008, (iv) kortlopende obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een EU-lidstaat, Zwitserland, Canada,
Japan of de Verenigde Staten of door hun territoriale publiekrechtelijke lichamen of door supranationale instellingen
en organen met een communautair, regionaal of mondiaal karakter, (v) obligaties uitgegeven of gegarandeerd door
vooraanstaande uitgevende instellingen die voldoende liquiditeit bieden, en (vi) omgekeerde retrocessietransacties
met inachtneming van de voorwaarden die zijn vastgelegd in punt I, onder (C), letter a) van de bovengenoemde
circulaire 08/356. De herbelegging moet, in het bijzonder wanneer daardoor een hefboomeffect ontstaat, in
aanmerking worden genomen om het totale risico van de bevek te berekenen.
De opbrengsten uit effectenuitleentransacties (na aftrek van operationele kosten) komen toe aan het betreffende
compartiment.
Het jaarverslag van de bevek bevat informatie over de identiteit van de tegenpartij, of deze tegenpartij gelieerd is aan
de beheervennootschap of de bewaarder, en vermeldt de details van de opbrengsten uit effectenuitleentransacties
alsook de kosten verbonden aan deze transacties.

Transacties met recht van wederinkoop
Transacties met recht van wederinkoop bestaan erin effecten te kopen en te verkopen waarbij de verkoper bij
overeenkomst het recht wordt toegezegd de verkochte effecten terug te kopen van de koper tegen een prijs en binnen
een termijn die beide partijen bij het afsluiten van de overeenkomst hebben bedongen.
De bevek mag bij transacties met recht van wederinkoop optreden hetzij in hoedanigheid van koper, hetzij in
hoedanigheid van verkoper.

Retrocessie- en omgekeerde retrocessietransacties
Retrocessietransacties en omgekeerde retrocessietransacties zijn transacties waarbij een partij effecten of
geldmarktinstrumenten contant verkoopt respectievelijk koopt en tegelijkertijd de verplichting op zich neemt diezelfde
effecten of geldmarktinstrumenten op termijn terug te kopen respectievelijk te verkopen binnen een welbepaalde
termijn.
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Voor bepaalde compartimenten zijn omgekeerde retrocessietransacties de belangrijkste aankooptechniek voor de
portefeuille overeenkomstig de in de Wet van 2010 vastgelegde regels inzake risicospreiding. Wanneer een
compartiment omgekeerde retrocessietransacties gebruikt om de portefeuille te verwerven, wordt een gedetailleerde
beschrijving van deze transacties, de waarderingsmethode ervan en de met deze transacties verbonden risico's
opgenomen in het informatieblad van het compartiment. Wanneer een compartiment gebruikmaakt van omgekeerde
retrocessietransacties om zijn portefeuille te verwerven, moet in het informatieblad van het compartiment een
uitvoerige beschrijving worden gegeven van deze transactie, de waarderingsmethode ervan en de aan deze transactie
gebonden risico's. Een compartiment mag uitsluitend gebruikmaken van omgekeerde retrocessietransacties om een
portefeuille te verwerven indien het de wettelijke eigendom van de gekochte effecten verwerft en het een zakelijk en
geen fictief eigendomsrecht bezit. De structuur van de omgekeerde retrocessietransactie moet de bevek in staat
stellen haar aandelen op ieder ogenblik terug te kopen. De procedure voor de omgekeerde retrocessietransactie wordt
meer in detail toegelicht in het informatieblad van de compartimenten die dergelijke transacties hebben afgesloten.
Bepaalde compartimenten kunnen meer in het bijzonder indexgerelateerde omgekeerde retrocessietransacties
aangaan waarbij de bevek zich ertoe verbindt effecten of geldmarktinstrumenten contant te kopen en tegelijkertijd de
verplichting aangaat om diezelfde effecten of geldmarktinstrumenten op termijn te verkopen binnen een bepaalde
termijn en tegen een prijs die afhangt van het verloop van de onderliggende effecten, instrumenten of index van de
transactie in kwestie.

Risicobeheermethode
De directie van de bevek past een risicobeheermethode toe die het mogelijk maakt het aan de posities gebonden risico
en de bijdrage van deze posities aan het algemene risicoprofiel van de portefeuille te beheersen en te beoordelen met
het oog op een nauwkeurige en onafhankelijke waardering van OTC-derivaten. De keuze van de toegepaste
risicobeheermethode hangt af van het specifieke beleggingsbeleid van elk compartiment. Tenzij in het informatieblad
van een bepaald compartiment anders is bepaald, wordt de benadering op basis van de aangegane verplichtingen
(commitment approach) toegepast om het totale risico te meten.
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AAN BELEGGINGEN IN DE BEVEK VERBONDEN RISICO'S
Alvorens te beslissen in te schrijven op aandelen van de bevek, dienen beleggers aandachtig alle in het Prospectus
opgenomen informatie door te nemen en rekening te houden met hun persoonlijke financiële positie en
belastingsituatie, vandaag en in de toekomst. Beleggers dienen bijzondere aandacht te besteden aan de risico's die
worden toegelicht in dit hoofdstuk, in de informatiebladen alsook in de Essentiële beleggersinformatie. De hierna
toegelichte risicofactoren kunnen, afzonderlijk of gezamenlijk, het behaalde rendement op een belegging in aandelen
van de bevek verminderen, en kunnen ertoe leiden dat de waarde van de belegging in de aandelen van de bevek
geheel of gedeeltelijk verloren gaat.
Beleggingen in de aandelen van de bevek kunnen zowel in waarde stijgen als dalen, en de waarde ervan kan geenszins
worden gewaarborgd. De aandeelhouders lopen het risico dat de inkoopprijs van hun aandelen of het bedrag van het
liquidatieoverschot of batige vereffeningssaldo ervan aanzienlijk lager ligt dan de prijs die de aandeelhouders hebben
betaald om op de aandelen van de bevek in te schrijven of die anderszins te verwerven.
Beleggingen in de aandelen van de bevek zijn blootgesteld aan velerlei risico's, die onder meer kunnen bestaan uit of
verbonden zijn aan aandelen- en obligatierisico's, valuta- of wisselkoersrisico's, renterisico's, kredietrisico's,
tegenpartijrisico's, volatiliteitsrisico's alsook politieke risico's en uit overmacht voortvloeiende risico's. Elk van deze
risico's kan zich ook in combinatie met andere risico's voordoen.
De in het Prospectus en in de Essentiële beleggersinformatie opgenomen lijst met risicofactoren is niet volledig. Er
kunnen ook andere risico's optreden waarmee de belegger rekening dient te houden naargelang van zijn persoonlijke
situatie en specifieke omstandigheden, vandaag en in de toekomst.
Alvorens beleggingsbeslissingen te nemen, dienen de beleggers zich volkomen rekenschap geven van de risico's die
voortvloeien uit een belegging in de aandelen van de bevek. Zij moeten te rade gaan bij hun juridisch, belasting- en
financieel adviseur, accountant of andere consulent om volledige inlichtingen te verkrijgen over (i) de mate waarin het,
gelet op hun persoonlijke financiële positie en belastingsituatie en de specifieke omstandigheden, geschikt of passend
is om te beleggen in deze aandelen, en (ii) de informatie die is opgenomen in het Prospectus, de informatiebladen en
de Essentiële beleggersinformatie.
De diversificatie van portefeuilles van compartimenten alsook de in hoofdstuk 5 en 6 vermelde voorwaarden en
limieten beogen risico's beter in kaart te brengen en te beperken, zonder ze evenwel volledig uit te sluiten. De bevek
kan geen enkele waarborg geven dat een eerder door haar met succes toegepaste beleggingsstrategie in de toekomst
dezelfde positieve resultaten zal opleveren. De bevek kan evenmin waarborgen dat een eerder via haar
beleggingsstrategie behaald rendement of resultaat ook in de toekomst zal worden behaald. Bijgevolg kan de bevek
niet waarborgen dat de beleggingsdoelstelling van de compartimenten zal worden gehaald en dat de belegger het
oorspronkelijk ingelegde bedrag volledig zal terugkrijgen.

Marktrisico
Dit is een algemeen risico dat van toepassing is op alle soorten beleggingen. De koersontwikkeling van effecten en
andere instrumenten wordt voornamelijk bepaald door het verloop van de financiële markten en door de economische
trends van de emittenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie en
de economische en politieke omstandigheden in hun eigen land.

21
DPAM L
Prospectus
Publicatiedatum: Maart 2021

DPAM L

Risico's gebonden aan aandelenmarkten
De risico's verbonden aan beleggingen in aandelen (en verwante instrumenten) hebben onder meer te maken met
sterke koersschommelingen, negatieve informatie over de emittent of de markt en het feit dat aandelen achtergesteld
zijn ten opzichte van door dezelfde vennootschap uitgegeven obligaties. Bovendien nemen koersschommelingen op
korte termijn vaak in omvang toe. Het risico dat een of meer vennootschappen een daling registreren of geen
vooruitgang boeken, kan op een gegeven moment een negatieve invloed hebben op het rendement van de hele
portefeuille.
Bepaalde compartimenten kunnen beleggen in ondernemingen die een beursgang maken (Initial Public Offering - IPO).
In dit geval bestaat het risico dat de koers van het aandeel dat net op de beurs is geïntroduceerd een grotere volatiliteit
vertoont vanwege factoren als de afwezigheid van een bestaande publieke markt, niet-seizoensgebonden transacties,
het beperkte aantal verhandelde effecten en het gebrek aan informatie over de emittent.
Compartimenten die beleggen in groeiwaarden kunnen volatieler zijn dan de markt in zijn geheel, en kunnen anders
reageren op economische, politieke en marktontwikkelingen alsook op ontwikkelingen eigen aan de emittent zelf.
Groeiwaarden hebben doorgaans een hogere volatiliteit dan andere waarden, vooral over zeer korte perioden.
Dergelijke waarden kunnen bovendien duurder zijn, in verhouding tot hun winst, dan de markt in het algemeen.
Bijgevolg kunnen groeiwaarden heftiger reageren op veranderingen van hun winstgroei.

Risico in verband met beleggingen in obligaties, schuldinstrumenten en vastrentende waardepapieren
(inclusief hoogrentende waarden) en converteerbare obligaties
Voor de compartimenten die beleggen in obligaties of andere schuldinstrumenten hangt de waarde van die
beleggingen af van de marktrente, de kredietkwaliteit van de emittent en liquiditeitsfactoren. De nettoinventariswaarde van een compartiment dat belegt in schuldinstrumenten varieert afhankelijk van de rentestand, de
marktperceptie van de kredietkwaliteit van de emittent, de marktliquiditeit alsook van het verloop van wisselkoersen
(wanneer het compartiment in een andere valuta belegt dan zijn referentievaluta). Bepaalde compartimenten kunnen
beleggen in hoogrentende schuldinstrumenten wanneer die relatief gezien een hoog rendement bieden vergeleken
met hoogwaardig schuldpapier. Het risico van waardevermindering en kapitaalverlies bij dergelijke schuldinstrumenten
is echter veel groter dan bij schuldinstrumenten met een lager rendement.
Beleggingen in converteerbare obligaties zijn gevoelig voor koersschommelingen van de onderliggende aandelen
('eigen-vermogenscomponent' of equity component van de converteerbare obligatie) en bieden tegelijk een zekere
vorm van kapitaalbescherming ('obligatiebodem' of bond floor van de converteerbare obligatie). Hoe groter de eigenvermogenscomponent, des te kleiner de kapitaalbescherming. Een logisch gevolg daarvan is dat het risicoprofiel van
een converteerbare obligatie waarvan de marktwaarde aanzienlijk is toegenomen door de koersstijging van het
onderliggende eigen-vermogensinstrument (doorgaans een aandeel), dichter zal aansluiten bij het risicoprofiel van een
aandeel. In het tegenovergestelde geval zal het risicoprofiel van een converteerbare obligatie waarvan de
marktwaarde door een koersval van het onderliggende aandeel tot de obligatiebodem is gedaald, vanaf deze
ondergrens dichter aansluiten bij het risicoprofiel van een klassieke obligatie.
Net als andere soorten obligaties zijn converteerbare obligaties onderhevig aan het risico dat de emittent zijn
verplichtingen qua rentebetaling en/of aflossing van de hoofdsom op de vervaldag niet kan nakomen (kredietrisico).
Als de marktpartijen een grotere waarschijnlijkheid van wanbetaling of faillissement van een emittent verwachten, kan
dat soms een sterke daling van de marktwaarde van de obligatie tot gevolg hebben en dus ook van de
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kapitaalbescherming die wordt geboden door de schuldcomponent van de converteerbare obligatie. Bovendien zijn de
obligaties blootgesteld aan het risico dat hun marktwaarde daalt als gevolg van een stijging van de referentierente
(renterisico).

Risico verbonden aan beleggingen in voorwaardelijk converteerbare obligaties ('contingent convertible
bonds' of CoCo bonds'
Bepaalde compartimenten kunnen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Gelet op de
voorwaarden van deze effecten, kunnen bepaalde triggers, met name gebeurtenissen waar de directie van de
emittent geen controle over heeft, aanleiding geven tot het permanente verlies van de hoofdsom en de
gecumuleerde interesten of een omzetting in kapitaaldeelbewijzen. Enkele van deze triggers zijn (i) een daling van
de Core Tier 1/Common Equity Tier 1 (CT1/CET1) ratio (of andere kapitaalratio's) tot onder een vooraf bepaalde
ondergrens, (ii) een subjectieve beslissing die op gelijk welk moment wordt genomen door een toezichthouder,
waarbij de uitgevende instantie ofwel 'niet levensvatbaar' wordt verklaard, met name dat hij een tussenkomst
nodig heeft van de openbare sector om te vermijden dat hij insolvabel wordt, failliet gaat of niet meer in staat is
om een aanzienlijk gedeelte van zijn schulden te voldoen op eindvervaldag, of op een andere manier zijn
activiteiten niet meer kan verderzetten, ofwel dat de voorwaardelijk converteerbare obligaties worden omgezet
in aandelendeelbewijzen in omstandigheden buiten de controle van de emittent ofwel (iii) een beslissing van een
nationale overheid om kapitaal te injecteren.
De aandacht van de beleggers van de beleggers in toegelaten compartimenten die beleggen in voorwaardelijk
converteerbare obligaties wordt gevestigd op de volgende risico's die verbonden zijn aan een belegging in dit type
instrumenten:






Risico op inversie van de kapitaalstructuur
In tegenstelling tot een klassieke kapitaalhiërarchie, kunnen de houders van voorwaardelijk converteerbare
obligaties een kapitaalverlies lijden terwijl de houders van effecten met aandelenkarakter hiertegen
beschermd zijn. In bepaalde omstandigheden zullen de houders van voorwaardelijk converteerbare
obligaties immers verliezen lijden nog vóór de houders van effecten met aandelenkarakter. Deze volgorde
staat haaks op een normale kapitaalstructuur waarin het de houders van deze effecten met kapitaalkarakter
zijn die als eerste de verliezen dienen te dragen.
Risico op verlenging van de terugbetaling
De meeste voorwaardelijk converteerbare obligaties worden uitgegeven in de vorm van eeuwigdurende
instrumenten, die terugbetaalbaar zijn tegen een vooraf bepaald niveau, enkel bij goedkeuring van de
bevoegde autoriteit. Men kan er in principe niet van uitgaan dat voorwaardelijk converteerbare obligaties
zullen worden terugbetaald op de terugbetalingsdatum. De eeuwigdurende voorwaardelijk converteerbare
obligaties zijn immers een vorm van permanent kapitaal. De belegger kan het initieel ingelegde kapitaal
mogelijk niet recupereren indien hij plant om het te recupereren op de terugbetalingsdatum of op een
andere datum.
Risico verbonden aan een gebrek aan ervaring
De voorwaardelijk converteerbare obligaties hebben een innovatieve structuur die men nog beter moet
bestuderen. In een stressomgeving, waarin de onderliggende eigenschappen van deze instrumenten op de
proef worden gesteld, kan men niet met zekerheid stellen hoe deze zich zullen gedragen. Indien een trigger
wordt geactiveerd of indien een bepaalde emittent de coupon opschort, zal de markt dit dan beschouwen als
een idiosyncratische of systemische gebeurtenis? In dat tweede geval is het mogelijk dat hierdoor een
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besmettingseffect ontstaat naar de prijzen en mogelijke volatiliteit van de volledige activaklasse. Dat risico
kan verder toenemen, afhankelijk van het arbitrageniveau op het onderliggende instrument. Bovendien kan
in een markt met gebrekkige liquiditeit de druk op de prijsvorming nog verder oplopen.




Sectorconcentratierisico
De voorwaardelijk converteerbare obligaties worden uitgegeven door bank- of verzekeringsinstellingen.
Indien een compartiment in belangrijke mate belegt in voorwaardelijk converteerbare obligaties, zal zijn
rendement in grotere mate afhankelijk zijn van de globale situatie van de financiëledienstensector dan bij
een compartiment dat een meer gediversifieerde strategie volgt.
Liquiditeitsrisico
In bepaalde omstandigheden kan het moeilijk zijn om een goede koper te vinden voor voorwaardelijk
converteerbare obligaties. De verkoper dient mogelijk een grote korting te aanvaarden op de verwachte
waarde van de obligatie om deze te kunnen verkopen.

Risico's in verband met gestructureerde producten
Bepaalde compartimenten kunnen beleggen in gestructureerde producten. Gestructureerde producten kunnen de
vorm aannemen van effecten (doorgaans obligaties/schuldinstrumenten of 'notes') waarvan de terugbetaling wordt
gegarandeerd door bepaalde soorten activa (waaronder effecten/leningen met hypotheken als onderpand ('MortgageBacked Securities' of MBS) of effecten/leningen met activa als onderpand ('Asset-Backed Securities' of 'ABS'), zoals
handelsvorderingen, huurgelden of andere inkomsten uit roerende activa). Ze kunnen ook de vorm aannemen van
obligaties van het type (i) 'Credit-Linked Notes' waarvan de terugbetaling afhangt van het resultaat, niet alleen van hun
emittent, maar ook van een andere entiteit of van andere referentieactiva waarvan de ontwikkeling (met name door
de verwerkelijking van een kredietrisico, zoals een faillissement of ratingverlaging, een neerwaarts effect kan hebben
op de terugbetaling van het product, of (ii) 'Fiduciary Notes' die dezelfde eigenschappen hebben als de ‘Credit-Linked
Notes’, maar waarvoor de emittent optreedt als trustee.

Asset-Backed Securities (ABS) en/of Mortgage-Backed Securities (MBS)
Bepaalde compartimenten kunnen risicoposities opbouwen in een breed scala aan door activa gedekte effecten
(zogenaamde pool(s) van verschillende soorten schuldvorderingen), zoals Asset-Backed Securities of 'ABS' (effecten die
door een pool van schuldvorderingen zijn gedekt, bijvoorbeeld auto- en studieleningen) of Mortgage-Backed Securities
of 'MBS' (effecten die door een pool van schuldvorderingen zijn gedekt, zoals hypothecaire schuldvorderingen op nietzakelijk en/of commercieel vastgoed (respectievelijk woninghypotheken en/of bedrijfshypotheken)).
De onderliggende activa van deze effecten kunnen zijn blootgesteld aan grotere krediet-, liquiditeits- en renterisico's
dan het geval is voor andere schuldinstrumenten zoals overheidsobligaties.
ABS's en MBS's geven recht op uitkeringen waarvan de bedragen voornamelijk afhangen van de door de onderliggende
activa gegenereerde kasstromen.
ABS's en MBS's zijn doorgaans blootgesteld aan risico's van verlenging en vervroegde aflossing die verregaande
gevolgen kunnen hebben voor het aflossingsschema en de kasstromen gegenereerd door de activa die als onderpand
dienen. Deze risico's kunnen het resultaat of rendement van deze instrumenten negatief beïnvloeden.
Tal van uiteenlopende factoren kunnen de gemiddelde looptijd van elk afzonderlijk effect beïnvloeden, zoals het
bestaan en de uitoefeningsfrequentie van vrijblijvende of verplichte clausules tot vervroegde aflossing, de heersende
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rentestand, het daadwerkelijke wanbetalingscijfer van de onderliggende activa, de benodigde tijd om de toestand te
normaliseren en de omloopsnelheid van de onderliggende activa.

Credit-Linked Notes (CLN) en Fiduciary Notes
De compartimenten die beleggen in Credit-Linked Notes lopen zowel het risico dat de kredietkwaliteit van het
onderliggende referentieactief verslechtert als het specifieke risico dat de emittent in gebreke blijft, waardoor het
belegde bedrag volledig verloren kan gaan. De compartimenten die in Fiduciary Notes beleggen, lopen uitsluitend het
risico dat de kredietkwaliteit van het onderliggende referentieactief verslechtert.
Credit-Linked Notes en Fiduciary Notes zijn effecten in de zin van artikel 2 van de groothertogelijke verordening van 8
februari 2008.
Derivatenrisico
De beheerder kan gebruik maken van financiële derivaten binnen de gestelde limieten van het beleggingsbeleid dat in
het informatieblad van elk compartiment wordt beschreven. Deze producten kunnen worden gebruikt voor
afdekkingsdoeleinden, maar in voorkomend geval ook voor de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen. Door
het gebruik van financiële derivaten kan het compartiment dat hier gebruik van maakt, worden blootgesteld aan
bijkomende kosten en/of risico's.
Bovenop de andere risico's die in dit gedeelte worden aangehaald, houdt het gebruik van derivaten ook bepaalde
specifieke risico's in:






Waarderingsrisico
Derivaten hebben meer kans dan andere activa om over- of ondergewaardeerd te worden aangezien de juistheid
van hun waardering niet enkel afhangt van de juistheid van de verwachtingen van de beheerder (op het vlak van
evolutie van de rentevoeten, van de deviezenmarkten en/of van de koersen van financiële instrumenten), maar
ook door het feit dat, rekening houdende met de complexiteit van bepaalde producten, de tegenpartij
vermoedelijk een waardering hanteert die verschillend is van deze die door het compartiment wordt gebruikt.
Correlatierisico
Door zijn structuur wordt de waarde van een derivaat bepaald door de waarde van zijn onderliggende activa.
Hierdoor is het mogelijk dat, aangezien er mogelijk geen perfecte correlatie bestaat tussen de waarde van een
derivaat en die van zijn onderliggende activa, het gebruik van een financieel derivaat niet leidt tot de
verwezenlijking van de doelstelling van het beleggingsbeleid van het compartiment.
Liquiditeitsrisico
In de mate dat marktmakers in bepaalde omstandigheden kunnen staken met het voorstellen van koersen, kan de
beheerder, ondanks het feit dat het instrument genoteerd is, verplicht worden om de transactie te laten
plaatsvinden tegen minder gunstige tariefvoorwaarden. Bijgevolg kan de waarde van het compartiment negatief
worden beïnvloed (zie ook hierna de paragraaf 'Liquiditeitsrisico').
Indien een OTC-derivaat gesloten moet worden, kan het in de praktijk moeilijk zijn om, al naargelang de aard van
het instrument, een tegenpartij te vinden die bereid is om de transactie tegen de verwachte prijs uit te voeren.
Het compartiment wordt op deze manier blootgesteld aan het risico dat zijn transacties plaatsvinden tegen
voorwaarden die uiteindelijk ongunstig zijn en kan, in beide gevallen, mogelijk niet voldoen aan eventuele
inkoopaanvragen.
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Tegenpartijrisico
OTC-derivatentransacties worden buiten elke gereglementeerde markt verhandeld, zonder tussenkomst van
enige centrale tegenpartij. Hieruit volgt een bijzondere blootstelling aan het risico dat de tegenpartij in gebreke
blijft. Aangezien OTC-derivatentransacties worden aangegaan met een bepaalde tegenpartij, kan de eventuele
onmogelijkheid van deze tegenpartij om alle of een deel van zijn verbintenissen na te komen, het risico creëren
dat de beheerder zijn positie niet kan vereffenen (zie ook hierna de paragraaf 'Tegenpartijrisico').
Hefboomeffect
Het gebruik van derivaten kan zorgen voor een hefboomeffect indien het geïnvesteerde kapitaal om dit derivaat
te verwerven lager ligt dan het kapitaal dat men zou hebben moeten investeren om de onderliggende activa te
verwerven. Des te groter de hefboomwerking, des te groter de koersschommeling van het financiële derivaat
wanneer de koers van het onderliggende actief verandert.
Risico in verband met verkopen vanuit een ongedekte positie (short selling)
Het verlies als gevolg van een verkoop van een derivaat vanuit een ongedekte positie kan potentieel onbeperkt
zijn.
Legaal en reglementair risico
De wetgeving betreffende derivaten, zowel reglementair als fiscaal, kan wijzigen, met eventuele verliezen voor
het compartiment tot gevolg.
Risico in verband met de als financiële zekerheid ontvangen activa
De waarde van de als financiële zekerheid ontvangen activa in het kader van OTC-derivatentransacties kan lager
zijn dan de waarde van het derivaat, en dit als gevolg van meerdere factoren waaronder een omkering van de
markten, een foute waardering van de als financiële zekerheid aangeboden activa of nog de illiquiditeit van de
markt waarop de als financiële zekerheid ontvangen activa worden verhandeld. De nodige termijn om de
derivatentransactie af te wikkelen, en eventueel de als financiële zekerheid ontvangen activa te verhandelen, kan
de mogelijkheid van het compartiment om inkoopaanvragen af te wikkelen vertragen.

De waarde van de als financiële zekerheid aangeboden activa in het kader van OTC-derivatentransacties kan hoger zijn
dan de waarde van het derivaat, en dit als gevolg van meerdere factoren waaronder een stijging van de waarde van de
als financiële zekerheid aangeboden activa of een verbetering van de notering van de emittent van de betreffende
effecten. De nodige termijn om de derivatentransactie af te wikkelen, en eventueel de als financiële zekerheid
aangeboden activa te recupereren, kan de mogelijkheid van het compartiment om inkoopaanvragen af te wikkelen,
vertragen.

Risico's gekoppeld aan beleggingen in opkomende en frontiermarkten
Schorsing en staking van betaling door ontwikkelingslanden vinden hun oorsprong in diverse factoren, zoals politieke
onstabiliteit, economisch wanbeheer, gebrek aan deviezenreserves, kapitaalvlucht, binnenlandse conflicten of het
ontbreken van politieke wil om eerder aangegane schulden te blijven aflossen.
Diezelfde factoren kunnen ook een weerslag hebben op het vermogen van particuliere emittenten om hun
verplichtingen na te komen. Bovendien worden deze emittenten onderworpen aan van overheidswege opgelegde
decreten, wetten en reglementen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om wijzigingen betreffende deviezencontrole, het
wettelijk en regelgevend kader, onteigeningen en nationaliseringen en de invoering of verhoging van belastingen, zoals
bronbelastingen.
Vereffenings- of clearingsystemen van transacties zijn er vaak minder goed georganiseerd dan in ontwikkelde markten.
Daardoor ontstaat het risico dat de vereffening of clearing van transacties wordt uitgesteld of geannuleerd. De
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marktpraktijken kunnen vereisen dat verworven effecten of andere instrumenten eerst worden betaald voordat ze
worden ontvangen, of dat ze eerst worden afgeleverd en pas daarna worden betaald. In die omstandigheden kan het
in gebreke blijven van de tegenpartij door wie de transactie wordt uitgevoerd of vereffend leiden tot verlies voor het
compartiment dat in deze markten belegt.
Een andere doorslaggevende factor is de onzekerheid gekoppeld aan een onduidelijk wettelijk klimaat of het
onvermogen om duidelijk afgebakende eigendoms- en wettelijke rechten vast te leggen. Daarbij komt nog het gebrek
aan betrouwbaarheid van de informatiebronnen in die landen, het feit dat de grondslagen voor de financiële
verslaggeving niet in overeenstemming zijn met de internationale normen en het ontbreken van financieel of
commercieel toezicht.
Op dit ogenblik lopen beleggingen in Rusland hogere risico's op het vlak van bezit, eigendom en bewaring van
Russische effecten. Het kan gebeuren dat het bezit, de eigendom en de bewaring van effecten enkel gedocumenteerd
zijn door registratie in de boeken van de emittent of registerhouder (die geen lasthebber van de bewaarder is en
evenmin rekenschap of verantwoording aan hem moet afleggen). De bewaarder, diens plaatselijke correspondent of
een centrale effectenbewaarinstelling houden geen enkel certificaat bij waarin het eigendomsrecht op door Russische
bedrijven uitgegeven effecten is belichaamd. Vanwege die marktpraktijken en het gebrek aan doeltreffende
regelgeving en efficiënt toezicht, kan de bevek haar status van eigenaar van de door Russische bedrijven uitgegeven
effecten verliezen wegens fraude, diefstal, vernietiging, nalatigheid, verlies of tenietgaan van de betreffende effecten.
Bovendien kan het vanwege de marktpraktijken nodig zijn de Russische effecten in bewaring te geven bij Russische
instellingen die niet altijd afdoende verzekerd zijn om de risico's te dekken in verband met diefstal, vernietiging, verlies
of tenietgaan van de in bewaring gegeven effecten.
Alle landen die niet voorkomen in de volgende lijst, worden beschouwd als opkomende markten: lidstaten van de
eurozone, Scandinavische landen, Zwitserland, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en
Japan. Beleggingen in deze opkomende markten worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 41 van de Wet
van 2010. Beleggers kunnen bij de beheervennootschap (zoals dat begrip hierna wordt gedefinieerd) kosteloos een lijst
aanvragen van de opkomende markten waarin de bevek momenteel belegt.

Concentratierisico
Het klimaat op de financiële markten op het ogenblik dat wordt belegd en/of de vooruitzichten op die markten kunnen
tot gevolg hebben dat compartimenten van de bevek hun beleggingen concentreren in een of meer landen,
geografische regio's, economische sectoren/bedrijfstakken, aandelenklassen, soorten financiële instrumenten of
deviezen. Daardoor kunnen deze compartimenten in sterkere mate worden beïnvloed door ongunstige ontwikkelingen
op economisch, sociaal, politiek of fiscaal vlak die deze landen, geografische regio's, economische
sectoren/bedrijfstakken, aandelenklassen, soorten instrumenten of deviezen treffen.

Renterisico
De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door schommelingen van de rentevoeten. De rente kan op haar
beurt worden beïnvloed door tal van factoren of gebeurtenissen, zoals monetair beleid, disconteringsvoet, inflatie enz.
Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat een rentestijging de beleggingen in obligaties en schuldinstrumenten in
waarde kan doen dalen.
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Kredietrisico
Dit risico kan ontstaan wanneer de kredietkwaliteit van een emittent van obligaties of schuldinstrumenten
verslechtert, waardoor de beleggingen in waarde kunnen dalen. Dit risico is gekoppeld aan het vermogen van een
emittent om zijn schulden af te betalen.
Wanneer de rating van een uitgifte of emittent wordt verlaagd, kan dat de schuldinstrumenten waarin het
compartiment belegt in waarde doen dalen. De obligaties of schuldinstrumenten uitgegeven door instellingen met een
lage rating worden meestal geacht een groter kredietrisico en wanbetalingsrisico in te houden dan die van emittenten
met een hogere rating. Wanneer de emittent van obligaties of schuldinstrumenten met financiële of economische
moeilijkheden kampt, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de waarde van de obligaties of schuldinstrumenten (die
kan dalen tot nul) en de voor die obligaties of schuldinstrumenten verrichte uitbetalingen (die kunnen dalen tot nul).

Wisselkoersrisico
Een compartiment dat activa bezit die in andere valuta's dan de referentievaluta zijn uitgedrukt, kan te maken krijgen
met wisselkoersschommelingen tussen de referentievaluta en die andere valuta's, alsook met eventuele wijzigingen in
het toezicht op de wisselkoersen. Wanneer de valuta waarin een effect is uitgedrukt in waarde stijgt ten opzichte van
de referentievaluta van het compartiment, neemt ook de tegenwaarde van het effect in die referentievaluta toe.
Omgekeerd zal een waardedaling van deze valuta een daling van de tegenwaarde van het effect met zich meebrengen.
Wanneer het compartiment transacties uitvoert om valuta- of wisselkoersrisico's af te dekken, kan niet worden
gegarandeerd dat deze transacties ook hun volledige effect zullen sorteren.

Liquiditeitsrisico
Het risico bestaat dat beleggingen in het compartiment illiquide worden omdat de markt te krap is (vaak te zien aan
een bijzonder groot verschil tussen bied- en laatprijs of andere belangrijke koersbewegingen), bij een ratingverlaging of
verslechtering van de economische situatie. Dat kan tot gevolg hebben dat deze beleggingen niet snel genoeg kunnen
worden verkocht om verlies voor het compartiment te voorkomen of minimaal te houden. Tot slot bestaat ook het
risico dat effecten die worden verhandeld op een krap marktsegment, zoals de markt voor vennootschappen met een
kleine beurswaarde (smallcaps), te kampen krijgen met een sterke volatiliteit.

Tegenpartijrisico
Bij het afsluiten van contracten die buiten de beurs worden verhandeld kan de bevek risico's lopen in verband met de
solvabiliteit en het onvermogen van de tegenpartij om haar contractuele verplichtingen na te komen. Zo kan de bevek
gebruik maken van termijncontracten, opties en swaps of andere afgeleide technieken, waaraan telkens het risico
gebonden is dat de tegenpartij in gebreke blijft haar contractuele verplichtingen na te komen.

Inflatierisico
De waarde van een belegging kan in wisselende verhoudingen onderhevig zijn aan het inflatierisico, afhankelijk van het
soort effecten of geldmarktinstrumenten.
Naarmate de inflatie in een bepaald land stijgt, daalt de koopkracht in de valuta van dat land.

28
DPAM L
Prospectus
Publicatiedatum: Maart 2021

DPAM L

Op bepaalde effecten, zoals obligaties, wordt een welbepaalde nominale rente uitgekeerd. Als men van die nominale
rente het inflatiepercentage aftrekt, krijgt men de reële rente. Bijgevolg geldt: Hoe groter de inflatie, des te lager dus
de reële rente. Hierdoor daalt de obligatie dus in waarde.

Risico verbonden met effectenuitleentransacties
Het belangrijkste risico verbonden aan effectenuitleentransacties bestaat erin dat de ontlener van de effecten
onvermogend wordt of zich in de onmogelijkheid bevindt om de verplichting tot teruggave van de ontleende effecten
na te komen, en dat tegelijkertijd de waarde van de als financiële zekerheid gegeven activa de vervangingskosten van
de uitgeleende effecten niet dekt.
Bij een herbelegging van de als financiële zekerheid ontvangen contanten, kan de waarde van de activa waarin deze
contacten werden belegd lager zijn dan de waarde van de effecten die door de bevek werden uitgeleend.
De aandacht van de beleggers wordt eveneens gevestigd op het feit dat de bevek die effecten uitleent gedurende de
volledige periode waarin de effecten zijn uitgeleend, afstand doet van haar stemrecht.

Risico's in verband met beleggingen in rechten van deelneming van icb's
Door te beleggen in rechten van deelneming van icb's (inclusief beleggingen door bepaalde compartimenten van de
bevek in rechten van deelneming van andere compartimenten van de bevek) stelt de bevek zich bloot aan de risico's
die verbonden zijn aan de door deze icb's in portefeuille gehouden financiële instrumenten en die hierboven werden
beschreven. Bepaalde risico's zijn echter inherent verbonden aan het bezit door de bevek van rechten van deelneming
in icb's. Bepaalde icb's kunnen hefboomwerking toepassen door gebruik te maken van derivaten of door een beroep te
doen op leningen. Door gebruik te maken van de hefboomwerking stijgt de volatiliteit van de rechten van deelneming
in deze icb's en dus ook het gevaar van kapitaalverlies. De meeste icb's voorzien ook in de mogelijkheid om in
buitengewone omstandigheden inkopen tijdelijk te schorsen. Beleggingen in rechten van deelneming van icb's kunnen
dus een groter liquiditeitsrisico inhouden dan een directe belegging in een effectenportefeuille. Daartegenover staat
dat beleggingen in rechten van deelneming van icb's de bevek op flexibele en efficiënte wijze toegang verschaffen tot
verschillende beleggingsstrategieën van professionele vermogensbeheerders, en een bredere beleggingsspreiding
mogelijk maken. Een compartiment dat voornamelijk belegt via icb's, zorgt ervoor dat zijn icb-portefeuille voldoende
liquide is om zijn eigen inkoopverplichtingen te kunnen nakomen.
Daartegenover staat dat beleggingen in rechten van deelneming van icb's de bevek op flexibele en efficiënte wijze
toegang verschaffen tot verschillende beleggingsstrategieën van professionele vermogensbeheerders, en een bredere
beleggingsspreiding mogelijk maken. De bevek biedt de beleggers een ruime keuze aan portefeuilles waaraan een
verschillend risiconiveau gebonden kan zijn en waarvan de totale rendementsverwachting op lange termijn in
verhouding staat tot het risico dat de belegger bereid is te lopen.
De omvang van het risico voor elke aandelenklasse wordt nader toegelicht in de Essentiële beleggersinformatie.
Hoe groter de omvang van het risico, des te meer moet de belegger uitgaan van een langetermijnbenadering en bereid
zijn daarbij het risico te lopen aanzienlijke verliezen te lijden op het belegde kapitaal.
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Belastingen
Beleggers wordt er in het bijzonder op gewezen (i) dat de opbrengsten uit de verkoop van effecten op bepaalde
markten of de uitkeringen van dividenden of andere inkomsten onderworpen kunnen zijn (of worden) aan belastingen,
heffingen, taksen of andere kosten of lasten die worden opgelegd door de plaatselijke marktautoriteiten, inclusief
bronbelastingen, en/of (ii) dat de beleggingen van het compartiment onderworpen kunnen zijn aan specifieke
belastingen of lasten die door bepaalde marktautoriteiten worden opgelegd. In bepaalde landen waar een
compartiment belegt of van plan is dat te doen, zijn de wetten en praktijken op belastinggebied onduidelijk. Het is dus
mogelijk dat de fiscale wetgeving anders wordt geïnterpreteerd of dat een belastingpraktijk anders wordt opgevat, of
dat de wetgeving met terugwerkende kracht wordt gewijzigd. Daardoor kan het gebeuren dat een compartiment in
deze landen wordt onderworpen aan een bijkomende belasting die niet werd voorzien op de publicatiedatum van dit
Prospectus, noch op het ogenblik waarop beleggingen worden uitgevoerd, gewaardeerd of verkocht.

Specifieke risico's verbonden aan beleggingen in Chinese A-aandelen
Tenzij in zijn beleggingsbeleid anders is vermeld, kan een Compartiment via het Shanghai-Hong Kong Stock Connectprogramma of het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programma ('Stock Connect') beleggen en rechtstreekse
posities aanhouden in bepaalde in aanmerking komende Chinese A-aandelen. Stock Connect is een
verbindingsprogramma voor de handel in en clearing van effecten dat werd ontwikkeld door Hong Kong Exchanges and
Clearing Limited ('HKEx'), de beurs van Sjanghai (Shanghai Stock Exchange), de beurs van Shenzhen (Shenzhen Stock
Exchange, samen met Shanghai Stock Exchange de 'SSE') en China Securities Depository and Clearing Corporation
Limited ('ChinaClear'), dat tot doel heeft wederzijdse beurstoegang tot stand te brengen tussen het Chinese vasteland
en Hongkong.
Stock Connect omvat een noordwaartse handelslink (Northbound Trading Link) voor beleggingen in Chinese Aaandelen, waarmee beleggers via hun makelaars in Hongkong en een door de beurs van Hongkong opgerichte
vennootschap voor de handel in effecten (Stock Exchange of Hong Kong Limited, 'SEHK'), orders met betrekking tot op
de SSE noterende in aanmerking komende effecten kunnen plaatsen door hun orders door te geven aan de SSE.
In het kader van Stock Connect kunnen internationale beleggers (zoals het Compartiment), onder voorbehoud van de
van tijd tot tijd uitgevaardigde of gewijzigde regels en reglementen, via de noordwaartse handelslink op de SSE
noterende Chinese A-aandelen (de 'SSE-effecten') verhandelen. De SSE-effecten omvatten alle op een bepaald punt in
de tijd in de indices SSE 180 en SSE 380 noterende effecten, evenals alle Chinese A-aandelen die niet in deze indices
noteren maar waarvoor er overeenkomstige H-aandelen bestaan die op de SEHK noteren, met uitzondering van (i) op
de SSE noterende aandelen die niet beschikbaar zijn voor de handel in renminbi (de 'RMB') en (ii) op de SSE noterende
aandelen die zijn opgenomen op de 'watch list'. De lijst van in aanmerking komende effecten kan te allen tijde worden
gewijzigd na onderzoek en akkoord van de bevoegde toezichthouders van de Volksrepubliek China (People's Republic
of China, 'PRC').
Meer informatie over Stock Connect is te vinden op
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm.
Quotarisico
Beleggingen via Stock Connect zijn onderworpen aan quota, die het vermogen van het Compartiment om snel via Stock
Connect in Chinese A-aandelen te beleggen kunnen beperken en het Compartiment kunnen verhinderen om zijn
beleggingsbeleid daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.
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Schorsingsrisico
SEHK en de SSE behouden zich het recht voor om de handel te schorsen indien dat nodig is om de billijke en ordelijke
werking van de markt te waarborgen en de risico's voorzichtig te beheren, wat het vermogen van het Compartiment
om via Stock Connect toegang te krijgen tot het Chinese vasteland kan aantasten.
Verschillende beursdagen
Stock Connect werkt wanneer de beurzen zowel op het Chinese vasteland als in Hongkong zijn geopend voor de handel
en wanneer de banken in beide markten zijn geopend op de overeenkomstige afwikkelingsdag. Het kan dus gebeuren
dat internationale beleggers (zoals het Compartiment) op bepaalde dagen, ook al zijn dat op het Chinese vasteland
beursdagen, geen orders met betrekking tot Chinese A-aandelen kunnen plaatsen. Bijgevolg kan het Compartiment zijn
blootgesteld aan het risico dat de koersen van Chinese A-aandelen schommelen in periodes waarin Stock Connect niet
werkt.
Clearing-, afwikkelings- en bewaarrisico
Hong Kong Securities Clearing Company Limited, een 100% dochteronderneming van HKEx ('HKSCC'), en ChinaClear
staan in voor de onderlinge clearing en zijn deelnemers aan elkaars systemen om de clearing en afwikkeling van
internationale handelstransacties te vereenvoudigen. Als nationale centrale tegenpartij voor de effectenmarkt op het
Chinese vasteland beheert ChinaClear een volledig netwerk van infrastructuur voor de clearing, afwikkeling en
bewaring van effecten. ChinaClear heeft een kader voor risicobeheer ingevoerd en maatregelen genomen die zijn
goedgekeurd en waarop toezicht wordt gehouden door de China Securities Regulatory Commission ('CSRC'). Dat
ChinaClear in gebreke blijft, wordt weinig waarschijnlijk geacht.
In het onwaarschijnlijke geval dat ChinaClear in gebreke blijft of ChinaClear in gebreke worden gesteld, zal HKSCC te
goeder trouw trachten om via de bestaande gerechtelijke kanalen of de vereffening van ChinaClear de bij ChinaClear
geplaatste effecten en gelden te recupereren. In dat geval kan het gebeuren dat het Compartiment gedwongen is de
voltooiing van het recuperatieproces af te wachten of zijn verliezen niet volledig op ChinaClear kan verhalen.
De via Stock Connect verhandelde Chinese A-aandelen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm en beleggers
zoals het Compartiment bezitten geen enkel Chinees A-aandeel in materiële vorm. Beleggers uit Hongkong en
internationale beleggers, zoals het Compartiment, die via de noordwaartse handelslink SSE-effecten hebben
verworven, moeten die bewaren op effectenrekeningen die door hun makelaars of bewaarders zijn geopend bij het
door HKSCC geëxploiteerde centrale clearing- en afwikkelingssysteem (Central Clearing and Settlement System) voor
de clearing van op de SEHK noterende of verhandelde effecten. Meer informatie over het bewaarsysteem van Stock
Connect is op eenvoudig verzoek te verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van het Fonds.
Bezit van Chinese A-aandelen via 'houders in naam' ('nominee holders')
HKSCC is de 'houder in naam' ('nominee holder') van SSE-effecten die internationale beleggers (zoals het
Compartiment) via Stock Connect verwerven. De regels van de CSRC aangaande Stock Connect bepalen uitdrukkelijk
dat, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, beleggers zoals het Compartiment alle rechten en voordelen
van via Stock Connect verworven SSE-effecten genieten. In op 15 mei 2015 gepubliceerde antwoorden op vaak
gestelde vragen heeft de CSRC verduidelijkt dat (i) het concept van aandeelhouderschap 'in naam' op het Chinese
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vasteland erkend wordt, (ii) internationale beleggers SSE-effecten moeten aanhouden via HKSCC en als
aandeelhouders vermogensrechtelijke belangen op die effecten genieten, (iii) de wetgeving op het Chinese vasteland
niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voorziet dat de uiteindelijke begunstigde van een nomineestructuur een
gerechtelijke vordering kan instellen, maar de uiteindelijke begunstigde dit evenmin verbiedt, (iv) voor zover het door
HKSCC uitgegeven certificaat krachtens de wetgeving van de Speciale Administratieve Regio Hongkong wordt
beschouwd als wettig bewijs van het feit dat een uiteindelijke begunstigde SSE-effecten bezit, de CSRC dit certificaat
ten volle zal erkennen, en (v) mits een internationale belegger zijn directe belang als uiteindelijke begunstigde kan
staven, die belegger in eigen naam bij de rechtbanken op het Chinese vasteland een gerechtelijke vordering kan
instellen.
Krachtens de regels van het door HKSCC geëxploiteerde centrale clearing- en afwikkelingssysteem (Central Clearing and
Settlement System) voor de clearing van op de SEHK noterende of verhandelde effecten, is HKSCC als houder in naam
geenszins verplicht om een gerechtelijke vordering in te stellen of een gerechtelijke procedure te starten om in naam
van beleggers met betrekking tot SSE-effecten op het Chinese vasteland of elders rechten te doen gelden. Bijgevolg kan
het Compartiment, ook al kan het uiteindelijk als eigenaar worden erkend en bevestigt HKSCC bereid te zijn de
uiteindelijke begunstigden van SSE-effecten indien nodig bijstand te verlenen, bij het doen gelden van zijn rechten op
Chinese A-aandelen vertragingen of moeilijkheden ondervinden. Bovendien is nog niet beproefd of de rechtbanken op
het Chinese vasteland een in eigen naam door een internationale belegger op grond van een door HKSCC uitgegeven
eigendomscertificaat van SSE-effecten ingestelde gerechtelijke vordering zullen aanvaarden.
Voor zover HKSCC geacht wordt voor de activa die het in naam aanhoudt bewaarfuncties uit te oefenen, dient te
worden opgemerkt dat de Bewaarder en het Compartiment geen enkele juridische band met HKSCC zullen hebben,
noch enig rechtstreeks wettelijk verhaal jegens HKSCC zullen hebben indien een Fonds verliezen zou leiden doordat
HKSCC in gebreke blijft of insolvabel wordt.
Schadeloosstelling van beleggers
De beleggingen van het Compartiment via de noordwaartse handelslink in het kader van Stock Connect worden niet
gedekt door het fonds voor schadeloosstelling van beleggers (Investor Compensation Fund) van Hongkong. Dit fonds
werd opgericht om een schadeloosstelling uit te keren aan beleggers, ongeacht hun nationaliteit, die financiële
verliezen lijden doordat een erkende tussenpersoon of financiële instelling in verband met op een beurs in Hongkong
verhandelde producten in gebreke blijft.
Aangezien gebreken in het kader van de noordwaartse handelslink van Stock Connect geen betrekking hebben op
producten die noteren of verhandeld worden op de SEHK of de Hong Kong Futures Exchange Limited, worden zij niet
gedekt door het fonds voor schadeloosstelling van beleggers. Anderzijds is het Compartiment, aangezien het
noordwaartse handelstransacties uitvoert via effectenmakelaars in Hongkong en niet via makelaars op het Chinese
vasteland, evenmin gedekt door het fonds voor schadeloosstelling van beleggers in Chinese effecten op het Chinese
vasteland.
Operationeel risico
Stock Connect biedt beleggers uit Hongkong en internationale beleggers, zoals het Compartiment, een nieuw kanaal
om rechtstreeks te beleggen op de beurzen op het Chinese vasteland.
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Stock Connect is afhankelijk van de goede werking van de operationele systemen van de betrokken marktdeelnemers.
Marktpartijen kunnen aan dit programma deelnemen mits zij aan enkele vereisten voldoen, met name inzake
computercapaciteit en risicobeheer, die door de beurs of clearinginstelling in kwestie worden vastgelegd.
Er mag niet uit het oog worden verloren dat de effecten- en rechtsstelsels van beide markten wezenlijk verschillen en
de marktdeelnemers, om de goede werking van het proefprogramma te verzekeren, waarschijnlijk verplicht zullen zijn
om de problemen die uit deze verschillen voortvloeien aan te pakken naarmate zij zich voordoen.
Bovendien houdt de 'verbinding' die het Stock Connect-programma bewerkstelligt in dat orders over landsgrenzen
heen worden verzonden. Daarvoor moeten SEHK en de marktdeelnemers nieuwe computersystemen ontwikkelen
(SEHK moet in het bijzonder een nieuw systeem voor de verzending van orders ('China Stock Connect System')
invoeren en de marktdeelnemers moeten daarop aansluiten). Er is geen enkele garantie dat de systemen van SEHK en
de marktdeelnemers correct zullen werken, noch dat zij in de toekomst zullen worden aangepast aan veranderingen en
ontwikkelingen op beide markten. Indien de systemen in kwestie niet correct werken, kan de handel op beide markten
via het programma worden onderbroken. Dat zou het vermogen van het Compartiment om te beleggen in Chinese Aaandelen (en dus om zijn beleggingsstrategie uit te voeren) negatief beïnvloeden.
Transactiekosten
Behalve de transactiekosten en zegelrechten waarmee de handel in Chinese A-aandelen gepaard gaat, kan het
Compartiment bijkomende portefeuillekosten, dividendbelastingen en belastingen op winsten uit de verkoop van
effecten moeten betalen, die de bevoegde autoriteiten nog moeten bepalen.
Regelgevingsrisico
De regels van de CSRC met betrekking tot Stock Connect vormen administratieve regelgeving die in de Volksrepubliek
China rechtskracht heeft. De toepassing van die regels werd evenwel nog niet beproefd en er is geen enkele garantie
dat de rechtbanken op het Chinese vasteland deze regels zullen erkennen, bijvoorbeeld inzake de vereffening van
vennootschappen uit het Chinese vasteland.
Stock Connect is een innovatief programma en is onderworpen aan regelgeving van de toezichthoudende autoriteiten
en operationele regels uitgevaardigd door de beurzen van het Chinese vasteland en Hongkong. Bovendien kunnen de
toezichthouders van tijd tot tijd nieuwe regelgeving uitvaardigen met betrekking tot de transacties en de rechtsregels
waaraan de grensoverschrijdende handel in het kader van Stock Connect is onderworpen.
De regelgeving werd nog niet beproefd en er is geen enkele zekerheid over hoe zij zal worden toegepast. Bovendien is
zij aan verandering onderhevig. Er is geen enkele garantie dat Stock Connect niet zal worden afgeschaft. Dergelijke
wijzigingen kunnen nadelig zijn voor het Compartiment.
Belastingrisico's verbonden aan Stock Connect
In overeenstemming met Cai Shui nr. 81 ('Kennisgeving 81') uit 2014 zijn buitenlandse beleggers die via Stock Connect
in op de beurs van Sjanghai of Shenzhen noterende Chinese A-aandelen beleggen, in China tijdelijk vrijgesteld van de
vennootschapsbelasting en de handelsbelasting op de meerwaarden die zij bij de verkoop van die Chinese A-aandelen
realiseren. Dividenden zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting op het Chinese vasteland op basis van een
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bronheffing van 10%, tenzij met China een dubbelbelastingverdrag werd gesloten dat het mogelijk maakt om door
middel van een aanvraag bij de bevoegde Chinese belastingautoriteiten dat tarief te verlagen, voor zover die aanvraag
wordt aanvaard.
Daarbij dient opgemerkt dat Kennisgeving 81 bepaalt dat de vrijstelling van de vennootschapsbelasting die sinds 17
november van kracht is, tijdelijk is. Bijgevolg zal het Compartiment, zodra de autoriteiten van de PRC de datum
bekendmaken waarop deze vrijstelling afloopt, voor de toekomst de nodige schikkingen moeten treffen om rekening
te houden met de verschuldigde belasting, wat een sterk negatieve invloed op de Netto-Inventariswaarde van het
Compartiment kan hebben.
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ALGEMENE INFORMATIE OVER DE SFDR EN OVER DE INTEGRATIE VAN DUURZAAMHEIDSRISICO'S
Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de
financiëledienstensector (de 'SFDR') stelt transparantievereisten vast voor de integratie van
duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen, voor het in aanmerking nemen van ongunstige effecten op de
duurzaamheid en de verstrekking van ecologische, sociale en bestuursgebonden informatie ('ESG') over duurzame
ontwikkeling.
Het duurzaamheidsrisico heeft betrekking op het plaatsvinden van een gebeurtenis of omstandigheid op ESGgebied die een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging van een fonds kan
veroorzaken. Duurzaamheidsrisico's kunnen ofwel een risico op zich vertegenwoordigen, ofwel een effect hebben
op andere risico’s en op die manier in aanzienlijke mate bijdragen aan risico's zoals marktrisico's, operationele
risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een effect hebben op de
rendementen op lange termijn, aangepast op basis van de risico's voor beleggers. De beoordeling van
duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op ESG-gegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en
onvolledig zijn, schattingen vertegenwoordigen, verouderd zijn of anderszins wezenlijk onjuist zijn. Zelfs indien ze
worden geïdentificeerd, is er geen enkele garantie dat deze gegevens correct worden beoordeeld.
Deze duurzaamheidsrisico's worden door Degroof Petercam Asset Services onderkend, dat optreedt als
beheervennootschap belast met het risicobeheer van de bevek volgens het beleid voor de integratie van
duurzaamheidsrisico's dat gepubliceerd is op de website www.dpas.lu.
Al naargelang de classificatie van de compartimenten volgens de SFDR, kan de Beheervennootschap beslissen om
geen rekening te houden met de negatieve effecten van de beleggingsbeslissingen voor duurzaamheidsfactoren
zoals ze in de SFDR zijn gedefinieerd. In deze fase neemt ze deze effecten niet in aanmerking om de volgende
redenen:
1.

2.

op de datum van dit prospectus moeten de reglementaire eisen in verband met het op vrijwillige
basis in aanmerking nemen van negatieve effecten inzake duurzaamheid, nog worden verduidelijkt.
Dat geldt met name voor de technische reguleringsnormen die nog door de Europese Commissie
moeten worden goedgekeurd en waarin nadere regels worden vastgesteld voor de inhoud,
methodes en presentatie van informatie in verband met duurzaamheidsindicatoren ten aanzien van
het klimaat en andere milieugerelateerde ongunstige effecten, over sociale en
werkgelegenheidszaken, over eerbiediging van de mensenrechten, en over bestrijding van corruptie
en omkoping, alsook met nadere regels voor de presentatie en inhoud van de informatie over het
promoten van ecologische of sociale kenmerken en doelstellingen voor duurzaamheidsbeleggingen
die in precontractuele documenten, jaarverslagen en op websites van financiëlemarktdeelnemers
moeten worden opgenomen, en
anderzijds, rekening houdend met het beleggingsbeleid van de compartimenten van de bevek, is het
op de datum van dit prospectus niet zeker dat de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over de
duurzaamheidsindicatoren, die nog door de Europese Commissie moeten worden goedgekeurd,
publiek beschikbaar zijn voor alle betrokken emittenten en alle betrokken financiële instrumenten.
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De Beheervennootschap zal haar beslissing opnieuw beoordelen zodra het reglementaire kader over het in
aanmerking nemen van de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, volledig
gekend zal zijn.
De manier waarop de duurzaamheidsrisico's door Degroof Petercam Asset Management nv en Degroof Petercam
Asset Management France, waaraan de Beheervennootschap van de bevek het discretionair beheer van de
compartimenten van de bevek heeft gedelegeerd, in aanmerking worden genomen bij de beleggingsbeslissingen,
is beschreven in het beleid inzake duurzame en verantwoorde beleggingen dat kan worden geraadpleegd via de
site www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable Investment').
Volgens de SFDR kunnen de compartimenten worden ingedeeld in drie categorieën:
•

De compartimenten die een duurzame beleggingsdoelstelling hebben waarvoor er een index is
aangewezen als referentie-index ('compartimenten die vallen onder artikel 9'): duurzame belegging
wordt gedefinieerd als een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van
een milieudoelstelling, zoals gemeten aan de hand van bijvoorbeeld belangrijke
hulpbronnenefficiëntie-indicatoren voor het gebruik van energie, hernieuwbare energie,
grondstoffen, water en land, voor de productie van afval, en broeikasgasemissies, en voor het effect
op de biodiversiteit en de circulaire economie, of een belegging in een economische activiteit die
bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling, met name een belegging die bijdraagt
aan de aanpak van ongelijkheid, of die de sociale samenhang, de sociale integratie en de
arbeidsverhoudingen bevordert, of een belegging in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal
achtergestelde gemeenschappen, mits deze beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan die
doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur
volgen, met name wat betreft goede managementstructuren, betrekkingen met hun werknemers,
beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.

•

Compartimenten die, onder andere, ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die
kenmerken promoten, op voorwaarde dat de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het
gebied van goed bestuur volgen ('compartimenten die vallen onder artikel 8').

•

Compartimenten waarvoor duurzaamheidsrisico's ofwel in aanmerking zijn genomen, rekening
houdend met de beoordeling van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico's op het
rendement van de financiële producten , ofwel niet relevant zijn ('compartimenten die vallen onder
artikel 6').
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Compartiment

Classificatie

Duurzaamheidsrisico (*)

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE
DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE

Artikel 9

Laag. De duurzaamheidsaspecten maken integraal
deel uit van het beleggingsproces van het
compartiment, dat via de selectie van zijn beleggingen
een ecologische en sociale doelstelling beoogt. De
potentiële duurzaamheidsrisico's worden dus beperkt
door een strikte duurzaamheidsscreening (kwalitatief
proces), de toepassing van uitsluitingsfilters en de
opvolging van de 'best-in-class'-benadering waarbij
sociale en ecologische aspecten in aanmerking
worden genomen, waardoor wordt verzekerd dat alle
beleggingen in portefeuille streven naar de promotie
van de best practices op sociaal en ecologisch gebied.

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE
SUSTAINABLE
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS
SUSTAINABLE
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE
HEDGED

Artikel 8

Laag. De duurzaamheidsaspecten maken integraal
deel uit van het beleggingsproces van het
compartiment, dat via de selectie van zijn beleggingen
een ecologische en sociale doelstelling beoogt. De
potentiële duurzaamheidsrisico's worden dus beperkt
door een strikte duurzaamheidsscreening (kwalitatief
proces), de toepassing van uitsluitingsfilters en de
opvolging van de 'best-in-class'-benadering waarbij
sociale en ecologische aspecten in aanmerking
worden genomen, waardoor wordt verzekerd dat alle
beleggingen in portefeuille streven naar de promotie
van de best practices op sociaal en ecologisch gebied.

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH

Artikel 8

Gemiddeld. Het duurzaamheidsaspect wordt in
aanmerking genomen bij het selectieproces voor de
beleggingen en bij de screening van het
compartiment, dat ecologische en/of sociale
kenmerken promoot. Het duurzaamheidsrisico blijft
niettemin bestaan aangezien de integratie van de
naleving van die regels sterk wordt aangeraden, maar
niet verplicht is voor beleggingsbeslissingen, met
uitzondering van de normatieve screening op de 10
principes van het Global Compact van de Verenigde
Naties en de negatieve screening over de ernst van de
controverses waarmee emittenten kunnen worden
geconfronteerd.
Het
effect
van
nadelige
gebeurtenissen op het vlak van duurzaamheid kan
overigens leiden tot materiële duurzaamheidsrisico's
die negatieve gevolgen zouden kunnen hebben voor
de prestatie van het compartiment.

37
DPAM L
Prospectus
Publicatiedatum: Maart 2021

DPAM L

Compartiment
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM
DPAM L BONDS HIGHER YIELD
DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED
DPAM L GLOBAL TARGET INCOME
DPAM L PATRIMONIAL FUND

Classificatie

Duurzaamheidsrisico (*)

Artikel 6

Hoog. Het duurzaamheidsrisico wordt als materieel
beschouwd, aangezien de duurzame aspecten niet
stelselmatig deel uitmaken van het selectieproces
voor de beleggingen van het compartiment, met
uitzondering van beleggingen in bedrijven die zijn
blootgesteld aan controversiële activiteiten zoals
tabak, de vervaardiging, het gebruik of het bezit van
antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en
bepantsering op basis van verarmd uranium, die
standaard worden uitgesloten.
Het effect van nadelige gebeurtenissen op het vlak
van duurzaamheid kan overigens leiden tot materiële
duurzaamheidsrisico's die negatieve gevolgen zouden
kunnen hebben voor de prestatie van het
compartiment.

*kans dat er een ecologische, sociale of bestuursgebonden gebeurtenis plaatsvindt die zou kunnen leiden tot een werkelijk of potentieel materieel verlies in
waarde van het fonds als gevolg van die gebeurtenis.

Aangezien de classificatie volgens de SFDR in de loop van de tijd kan evolueren, zal het Prospectus in voorkomend
geval worden bijgewerkt.
Voor de compartimenten die vallen onder artikel 8 en artikel 9 is er aanvullende informatie opgenomen in het
informatieblad van de compartimenten.
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DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur van de bevek (hierna de 'Raad van Bestuur') geniet de meest uitgebreide bevoegdheden om
in alle omstandigheden op te treden in naam van de bevek, behoudens de bevoegdheden die door de
Luxemburgse wet uitdrukkelijk worden toegekend aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en de algemene administratie van de Bevek, met name,
onder andere, de benoeming en het toezicht van de beheervennootschap, de bewaarder en andere
dienstenleveranciers, de bepaling van de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van de
compartimenten, de uitoefening van alle rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de activa
van de compartimenten van de bevek, de oprichting van bijkomende compartimenten, enz.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de informatie vervat in onderhavig Prospectus en heeft alle
redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dit daadwerkelijk precies en volledig is op zijn
publicatiedatum. Bijgevolg moeten alle informatie en verklaringen die niet zijn opgenomen in het Prospectus, in
voorkomend geval in de bijlagen bij het Prospectus, in de KIID of de financiële verslagen die daar integraal deel
van uitmaken, worden beschouwd als niet-toegestaan.

39
DPAM L
Prospectus
Publicatiedatum: Maart 2021

DPAM L

DE BEHEERVENNOOTSCHAP EN VERTEGENWOORDIGER(S)
De Raad van Bestuur heeft DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A. (afgekort ‘DPAS’) aangeduid als
beheervennootschap van de Bevek (de 'beheervennootschap'); de beheervennootschap voert in algemene zin alle
functies uit in verband met collectief beheer van beleggingsportefeuilles, zoals bedoeld in Bijlage II van de Wet van
2010, d.w.z. het beheer van de portefeuille, de administratie en de verhandeling van de bevek alsook de functie van
domiciliëringsagent. In dat kader vervult zijde administratieve functies die vereist zijn door de Luxemburgse wetgeving
en de regelgevende bepalingen die van kracht zijn, zoals het voeren van de boekhouding en de maatschappelijke
boeken, met inbegrip van het bijhouden van het aandelenregister. Zij staat eveneens in voor de berekening van de
netto-inventariswaarde per aandeel in elk compartiment en in voorkomend geval, in elke klasse. Deze functies worden
vermeld onder de generieke benaming van Centrale Administratie.
DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A. is erkend als beheervennootschap in de zin van hoofdstuk 15 van de Wet
van 2010. De Beheervennootschap voert haar mandaat uit voor onbepaalde duur en de Raad van Bestuur kan haar
vervangen.
Onder voorbehoud van de geldende wettelijke bepalingen kan de beheervennootschap, onder haar controle en
toezicht, de uitoefening van een of meerdere functies delegeren aan derden die over de vereiste toelatingen en
licenties beschikken om de functies die de beheervennootschap aan hen wil delegeren, te mogen uitoefenen.
De beheervennootschap heeft onder haar verantwoordelijkheid en controle het portefeuillebeheer van de volgende
compartimenten gedelegeerd aan
Compartiment

Beheerder

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE
DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD
DPAM L BONDS EUR GOVERNMENT 1-5
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A./N.V.

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED
DPAM L BONDS HIGHER YIELD
DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED
DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH
DPAM L GLOBAL TARGET INCOME
DPAM L LIQUIDITY EUR&FRN
DPAM L PATRIMONIAL FUND
DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT FRANCE
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DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A./NV, afgekort Degroof Petercam AM of DPAM, werd opgericht op 29
december 2006 in de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht en is onderworpen aan het toezicht
van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de 'FSMA').
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT France is een société par actions simplifiée naar Frans recht, op 2 oktober
2000 opgericht in Parijs. Haar voornaamste activiteit is portefeuillebeheer en zij valt onder het toezicht van de Franse
Autorité des Marchés Financiers (de 'AMF').
Ook heeft de beheervennootschap onder haar verantwoordelijkheid en controle eveneens de verhandeling van de
rechten van deelneming van de bevek gedelegeerd aan DPAM, dat optreedt als wereldwijde distributeur van de bevek.
De vergoeding van de Beheervennootschap voor wat betreft het beheer van de verschillende compartimenten van de
bevek wordt omschreven in de specifieke bijlagen van de compartimenten. De Beheerders worden rechtstreeks
vergoed door de Beheervennootschap.
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BEWAARDER
De Raad van Bestuur heeft Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. aangeduid als bewaarder van de bevek (hierna
de 'Bewaarder') in de zin van artikel 33 van de Wet van 2010.
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. Ze werd op 29
januari 1987 voor onbepaalde duur opgericht onder de naam Banque Degroof Luxembourg S.A. Ze heeft haar
maatschappelijke zetel in L-2453 Luxemburg, op het adres 12, Rue Eugène Ruppert, en oefent sinds haar oprichting
bankactiviteiten uit.
De Bewaarder oefent zijn taken uit krachtens een bewaarovereenkomst van onbepaalde duur.
Krachtens dezelfde overeenkomst treedt Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. eveneens op als betaalkantoor
voor de financiële dienstverlening van de aandelen van de bevek.
De Bewaarder vervult de verplichtingen en plichten die worden voorgeschreven door de Luxemburgse wet en meer in
het bijzonder de taken voorzien in artikel 33 tot 37 van de Wet van 2010.
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.
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-

de Bewaarder en de Beheervennootschap zijn rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan de Bank Degroof
Petercam NV en bepaalde personeelsleden van Bank Degroof Petercam nv zijn lid van de Beheervennootschap;

-

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:
-

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 Bewaarder publiceert op de volgende website, https://www.degroofpetercam.lu/fr/protection-de-linvestisseur,
hoofdstuk ‘Lijst met beleggingsmarkten en onderbewaarders van de Banque Degroof Petercam
Luxembourg’,de lijst met delegaties en subgedelegeerden waarvan zij gebruik maakt.
De subgedelegeerden van de Bewaarder worden geselecteerd en gecontroleerd in overeenstemming met de Wet van
2010. De Bewaarder oefent controle uit over potentiële belangenconflicten die met zijn subgedelegeerden kunnen
ontstaan.
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.
Aandeelhouders kunnen op eenvoudig verzoek geactualiseerde informatie over de Bewaarder verkrijgen.
De vergoeding van de Bewaarder voor de verschillende compartimenten van de bevek wordt beschreven in het
hoofdstuk 'PROVISIES, LASTEN EN KOSTEN'.
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BEDRIJFSREVISOR
PRICEWATERHOUSECOOPERS Luxemburg werd op de algemene aandeelhoudersvergadering van de Bevek
aangesteld als erkende bedrijfsrevisor van de bevek, en vervult de door de wet voorgeschreven verplichtingen en
taken. Hij gaat met name over tot een onafhankelijke analyse van de jaarrekening van de bevek en alle
compartimenten, en dat minstens één keer per jaar.

44
DPAM L
Prospectus
Publicatiedatum: Maart 2021

DPAM L

LOKALE AGENTEN
De bevek kan in bepaalde landen of markten, een beroep doen op lokale agenten, die onder andere instaan voor
de terbeschikkingstelling van de toepasselijke documenten (zoals het prospectus, de KIID en de financiële
verslagen), in voorkomend geval in de lokale taal. In bepaalde landen dient men verplicht een beroep te doen om
een agent, en zijn rol is niet beperkt tot het mogelijk maken van transacties, want hij kan eveneens aandelen
aanhouden in zijn naam voor rekening van beleggers. De lokale agenten in de verschillende landen worden
vermeld in de financiële verslagen.
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BESCHRIJVING VAN AANDELEN, RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS EN UITKERINGSBELEID

Type aandelen
De aandelen van elke klasse kunnen worden uitgegeven in de vorm van aandelen op naam of gedematerialiseerde
aandelen in de zin van artikel 7.2 van de statuten van de bevek.
De uitgegeven aandelen zijn zonder vermelding van waarde, volledig volgestort, vrij verhandelbaar en genieten geen
enkel preferentieel recht of recht van voorkoop.
Een aandeelhouder kan op elk moment verzoeken om aandelen op naam op zijn kosten om te zetten in
gedematerialiseerde aandelen in de zin van artikel 7.2 van de statuten van de bevek, en omgekeerd.
Er kunnen fractiewaarden van aandelen tot op één duizendste worden uitgegeven.
De rechten die gekoppeld zijn aan de aandelenfracties worden uitgeoefend naar rato van de fractie die door de
aandeelhouder wordt gehouden, met uitzondering van het stemrecht, dat slechts kan worden uitgeoefend voor een
geheel aantal aandelen.
Elk aandeel, ongeacht het compartiment of de klasse waartoe het behoort en ongeacht zijn netto-inventariswaarde per
aandeel, geeft recht op één stem op de algemene vergadering van aandeelhouders (behoudens de regels die gelden
voor wederzijdse beleggingen).

Beschrijving van de aandelen
Voor de thans ter inschrijving aangeboden compartimenten kunnen de volgende aandelenklassen worden uitgegeven:

Aandelen van klasse A: aan het publiek aangeboden distributieaandelen.
Aandelen van klasse A CHF: distributieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse A doordat ze in
Zwitserse frank (CHF) zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse A CHF Hedged: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse A
doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Zwitserse frank. 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 geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met
bijkomende kosten gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

Aandelen van 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 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 geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met bijkomende kosten
gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

Aandelen van klasse A USD: distributieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse A doordat ze in
Amerikaanse dollar (USD) zijn uitgedrukt.
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Aandelen van klasse B: kapitalisatieaandelen aangeboden aan het publiek.
Aandelen van klasse B CHF: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse B doordat ze in
Zwitserse frank (CHF) zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse B CHF Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B CHF
doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Zwitserse frank. 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 geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met
bijkomende kosten gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

Aandelen van 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 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 geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met bijkomende kosten
gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

Aandelen van 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.

Aandelen van klasse B USD: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse B doordat
ze in Amerikaanse dollar (USD) zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse B USD Hedged: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B
doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. 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 geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met
bijkomende kosten gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

Aandelen van klasse E: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van de klasse A doordat ze zijn
voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, lid 2 van de Wet van 2010.

Aandelen van klasse E CHF: distributieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse E doordat ze in
Zwitserse frank (CHF) zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse E CHF Hedged: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse E
doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Zwitserse frank. 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 geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met
bijkomende kosten gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

Aandelen van klasse E EUR Hedged: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van de klasse E
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
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tolerantiedrempel die wordt gedefinieerd in de informatie met betrekking tot het compartiment. Beleggers worden
ervan geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met bijkomende kosten
gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

Aandelen van klasse E USD: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse E doordat ze zijn
uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD).

Aandelen van klasse F: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van de klasse B doordat ze zijn
voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174, lid 2 van de Wet van 2010.

Aandelen van klasse F CHF: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse F doordat ze in
Zwitserse frank (CHF) zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse F CHF Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse F CHF
doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Zwitserse frank. 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 geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met
bijkomende kosten gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

Aandelen van 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 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 geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met bijkomende kosten
gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

Aandelen van 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, en (ii) er voor deze
aandelen geen minimumbedrag van initiële inschrijving geldt, en (iii) er een andere beheervergoeding geldt.

Aandelen van klasse F USD: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse F doordat ze in
Amerikaanse dollar (USD) zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse I: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse E doordat (i) ze zijn
voorbehouden aan institutionele of professionele 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, en doordat (iii) er een
andere beheervergoeding geldt.

Aandelen van klasse I EUR Hedged: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse I
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 geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met bijkomende kosten
gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

Aandelen van klasse I USD: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse I door het feit
dat ze uitgedrukt zijn in dollar van de Verenigde Staten van Amerika.
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Aandelen van klasse J: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse F doordat (i) ze zijn
voorbehouden aan institutionele of professionele 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, en doordat (iii) er een
andere beheervergoeding geldt.

Aandelen van klasse J EUR Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse J
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 geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met bijkomende kosten
gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

Aandelen van klasse J USD: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse J door het feit
dat ze uitgedrukt zijn in dollar van de Verenigde Staten van Amerika.

Aandelen van klasse L: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B door het feit dat
(i) er een minimumbedrag van initiële inschrijving van kracht is, (ii) een andere maximale plaatsingsvergoeding en (iii)
een beheersvergoeding die verschillend kan zijn.

Aandelen van klasse L USD: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse L door het feit
dat ze uitgedrukt zijn in dollar van de Verenigde Staten van Amerika.

Aandelen van 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, en (ii) ze zijn voorbehouden aan de rekeningen
waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer gelden, en door het feit dat (iii) ze zijn voorbehouden aan
mandaten met 'all-intarieven' en doordat (iv) er een andere beheervergoeding geldt;In deze context betekent 'all in' ten
minste de beheerprovisies en de bewaarkosten die worden ingehouden op de rekening(en) waarvoor deze mandaten
voor discretionair beheer van het type 'all in' geldt/gelden.

Aandelen van klasse M EUR Hedged: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse M
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 geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met bijkomende kosten
gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

Aandelen van klasse M USD: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse M doordat ze
zijn uitgedrukt in de dollar van de Verenigde Staten van Amerika.

Aandelen van 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, en (ii) ze zijn voorbehouden aan de rekening(en)
waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer geldt/gelden, en door het feit dat (iii) ze zijn voorbehouden aan
mandaten met 'all-intarieven' en doordat (iv) er een andere beheervergoeding geldt. In deze context betekent 'all in'
ten minste de beheerprovisies en de bewaarkosten die worden ingehouden op de rekening(en) waarvoor deze
mandaten voor discretionair beheer van het type 'all in' geldt/gelden.
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Aandelen van klasse N EUR Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse N
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 geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met bijkomende kosten
gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

Aandelen van klasse N USD: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse N
doordat ze zijn uitgedrukt in de dollar van de Verenigde Staten van Amerika.
Aandelen van klasse P: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse F doordat (i) er
geen beheervergoeding bestaat en (ii) er geen minimuminleg bestaat en doordat (iii) ze zijn voorbehouden aan
beleggers die één of meer lopende mandaten voor discretionair beheer hebben bij Degroof Petercam Asset
Management, en (iv) ze zijn voorbehouden aan de rekening(en) waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer
gelden.

Aandelen van 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 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 geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met bijkomende kosten
gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

Aandelen van klasse V: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse A doordat (i) ze aan
distributeurs en platformen in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en in de lidstaten van de Europese Unie kunnen
worden aangeboden, met uitzondering vanBank Degroof Petercam België en Banque Degroof Petercam Luxemburg,
volgens de beslissing van de Beheervennootschap, (ii) ze aangeboden kunnen worden door distributeurs en platformen
die met hun cliënten afzonderlijke vergoedingsovereenkomsten hebben gesloten die niet het voorwerp uitmaken van
enige retrocessie, en (iii) ze niet het voorwerp uitmaken van enige retrocessie op de beheervergoedingen.

Aandelen van klasse V CHF: distributieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse V doordat ze in
Zwitserse frank (CHF) zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse V CHF Hedged: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse V CHF
doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Zwitserse frank. 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 geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met
bijkomende kosten gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

Aandelen van klasse V EUR Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse V
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 geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met bijkomende kosten
gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

Aandelen van klasse V USD: distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse V doordat ze
zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD).
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Aandelen van klasse W:kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse 'B' doordat (i) ze
aan distributeurs en platformen in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en in de lidstaten van de Europese Unie kunnen
worden aangeboden, met uitzondering van Bank Degroof Petercam België en Banque Degroof Petercam Luxembourg, ,
volgens de beslissing van de Beheervennootschap, (ii) ze aangeboden kunnen worden door bepaalde distributeurs en
platformen die met hun cliënten afzonderlijke vergoedingsovereenkomsten hebben gesloten die niet het voorwerp
uitmaken van enige retrocessie en (iii) ze niet het voorwerp uitmaken van enige retrocessie op de beheervergoedingen.

Aandelen van de klasse W CHF: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse W doordat
ze in Zwitserse frank (CHF) zijn uitgedrukt.

Aandelen van klasse W CHF Hedged: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse W
CHF doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Zwitserse frank. 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 geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met
bijkomende kosten gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

Aandelen van 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 geïnformeerd dat het voeren van een afdekkingsbeleid van het wisselkoersrisico mogelijk met bijkomende kosten
gepaard kan gaan die worden vermeld in de informatie aangaande het compartiment.

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

Aandelen van klasse Z: kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse F door het feit dat
ze zijn voorbehouden aan (i) beleggers die intekenen voor een minimuminleg van 25.000.000 EUR en (ii) een
verschillende beheervergoeding hebben, met dien verstande dat de beleggers die beleggen in deze klasse niet de
terugkoop van hun aandelen kunnen vragen waardoor hun belegging zou dalen onder de minimuminleg.
Het voor elke klasse distributieaandelen te betalen dividend kan, indien de betrokken aandeelhouder dat vraagt, aan
hem worden uitbetaald in contanten (cashdividend) of door nieuwe aandelen van de desbetreffende klasse toe te
wijzen.
De voor elk compartiment beschikbare aandelenklassen worden nader toegelicht in het informatieblad van elk
compartiment.
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INSCHRIJVING, INKOOP, OMZETTING EN OVERDRACHT

Inschrijving / inkoop / omzetting / overdracht
Elke inschrijving, inkoop, omzetting en overdracht van aandelen van de bevek wordt uitgevoerd overeenkomstig de bij
dit Prospectus gevoegde statuten en op de wijze gesteld in de informatiebladen van elk compartiment.
Elke inschrijving, inkoop en omzetting wordt uitgevoerd in de valuta van de aandelenklasse, zoals vermeld in het
informatieblad van het compartiment.
De inschrijvings-, inkoop-, omzettings- en overdrachtsaanvragen zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar:





ter zetel van de bevek;
ter zetel van BANK DEGROOF PETERCAM S.A., DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A/N.V., DEGROOF
PETERCAM ASSET SERVICES S.A.;
ter zetel van BANQUE DEGROOF PETERCAM (SUISSE) S.A. wat Zwitserland betreft
hierna de 'gemachtigde instellingen'.

De inschrijvings-, inkoop-, omzettings- en overdrachtsorders voor rekening van de bevek moeten worden gericht aan
DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A., 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg of ingediend bij de
gemachtigde instellingen die bevoegd zijn om inschrijvings-, inkoop-, omzettings- en overdrachtsorders voor rekening
van de bevek te ontvangen in de landen waar de aandelen van de bevek ter inschrijving worden aangeboden aan het
publiek.
Beleggers kunnen via een tussenpersoon (of 'nominee') inschrijven op aandelen op naam van de bevek. Die nominee
handelt vervolgens als tussenpersoon tussen de beleggers en de bevek door op zijn naam, maar voor rekening van de
betreffende beleggers in te schrijven op aandelen. In die hoedanigheid kan de 'nominee' inschrijvingen, omzettingen
en inkopen van aandelen verrichten voor rekening van beleggers, en vragen dat deze transacties in zijn naam worden
geregistreerd in het register van de aandelen op naam van de bevek. De 'nominee' houdt een apart register bij zodat er
aan beleggers, via hun tussenpersoon, persoonlijke informatie kan worden verschaft over de aandelen die zij indirect in
de bevek houden. Behoudens enige andersluidende wettelijke of reglementaire bepaling, kunnen beleggers direct in
de bevek beleggen, zonder een beroep te doen op een 'nominee'. Tenzij het om wettelijke, reglementaire of zelfs
dwingende praktische redenen absoluut noodzakelijk of zelfs verplicht is om een beroep te doen op de diensten van
een 'nominee', kunnen beleggers die aandelen houden via een 'nominee' op elk moment de directe eigendom van de
aandelen waarop aldus is ingeschreven, opeisen, en kunnen zij eisen dat de aandelen direct op hun naam worden
ingeschreven in het register van de aandelen op naam van de bevek.

Beperkingen met betrekking tot het verwerven of het houden van aandelen
De inschrijvers worden ervan in kennis gesteld dat bepaalde compartimenten of klassen mogelijk niet toegankelijk zijn
voor elke belegger. De bevek behoudt zich het recht voor de inschrijving op of verwerving van aandelen van de
compartimenten of klassen voor te behouden aan beleggers die voldoen aan de door de bevek vastgelegde criteria.
Deze criteria kunnen onder meer betrekking hebben op het land waar de belegger woonachtig is teneinde de bevek in
staat te stellen te voldoen aan de wetgeving, gebruiken, handelspraktijken, fiscale gevolgen of andere overwegingen
betreffende het land in kwestie of de hoedanigheid van de belegger (bijvoorbeeld de hoedanigheid van institutionele
belegger).
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Bovendien heeft de Raad van Bestuur van de bevek de bevoegdheid om de maatregelen te nemen die hij nuttig acht
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot maatregelen om de goedkeuring van een inschrijvingsaanvraag uit te stellen
of te weigeren of om over te gaan tot de inkoop van alle of een deel van de aandelen die worden gehouden door een
in aanmerking komende persoon):




ervoor zorgen dat aandelen van de bevek niet wordt verworven of gehouden door of voor rekening van (a)
personen die in een situatie verkeren waardoor de bevek of haar aandeelhouders volgens de raad van bestuur
fiscale lasten of andere (reglementaire of financiële) nadelen zouden kunnen lijden die zij anders niet zouden
hebben geleden, of (b) personen die niet voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen die in dit Prospectus
zijn vastgesteld die behoren tot een van de categorieën van aandeelhouders die door dit Prospectus zijn
verboden; of, meer in het algemeen,
wanneer blijkt dat een potentiële belegger of een aandeelhouder van de bevek (die in eigen naam belegt, voor
eigen rekening of voor rekening van een uiteindelijk gerechtigde) de geldende wettelijke of reglementaire
bepalingen niet naleeft (waaronder FATCA, de IGO en/of alle overgangsmaatregelen in verband hiermee) en/of
wanneer het verwerven of houden van aandelen van de bevek tot gevolg heeft of zou kunnen hebben dat de
bevek haar wettelijke of reglementaire verplichtingen niet naleeft (waaronder de verplichtingen die worden
opgelegd door FATCA, de IGO en/of alle overgangsmaatregelen in verband hiermee).

De bevek behoudt zich in het bijzonder het recht voor, (a) wanneer een 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 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):




om inschrijvingen op aandelen door de betreffende aandeelhouder uit te stellen of te weigeren;
om te eisen dat de betreffende aandeelhouder zijn aandelen verkoopt aan een persoon die in aanmerking komt
voor het verwerven of houden van deze aandelen; of
om de betreffende aandelen in te kopen tegen de waarde van hun nettoactiva zoals bepaald op de
Waarderingsdag nadat de aandeelhouder in kennis is gesteld van de gedwongen inkoop.

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 of enige wetgeving ter uitvoering ervan.
Bij stopzetting van nieuwe inschrijvingen of omzettingen wordt de website https://funds.degroofpetercam.com en
http://www.dpas.lu/funds/list gewijzigd teneinde de statusverandering van de betrokken aandelenklasse of het
betrokken compartiment kenbaar te maken. De beleggers dienen zich over de huidige status van de compartimenten
of
aandelenklassen
te
informeren
op
de
website
https://funds.degroofpetercam.com
en
http://www.dpas.lu/funds/list.

Beperkingen aan de inschrijving en aan de overdracht van aandelen
In bepaalde rechtsgebieden kan de verhandeling van aandelen van de bevek onderhevig zijn aan beperkingen.
Personen die in het bezit zijn van het Prospectus moeten zich bij de beheervennootschap van de bevek informeren
over deze beperkingen en zich ertoe verbinden die in acht te nemen.
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Het Prospectus vormt geen aanbieding aan het publiek noch uitnodiging tot aankoop van aandelen van de bevek aan
personen in rechtsgebieden waar een dergelijke openbare aanbieding van aandelen van de bevek niet is toegestaan, of
indien ervan kan worden uitgegaan dat een dergelijke aanbieding aan die persoon niet is toegestaan.
Daarnaast behoudt de bevek zich het recht voor om:
 naar eigen oordeel een inschrijvingsorder voor aandelen te weigeren,
 over te gaan tot een gedwongen terugbetaling van aandelen overeenkomstig de statuten.

Beperkingen met betrekking tot de inschrijving op en overdracht van aandelen voor Inwoners van de
Verenigde Staten krachtens Regulation S
Meer specifiek zijn de aandelen van de bevek niet geregistreerd en zullen ze niet worden geregistreerd
overeenkomstig de Amerikaanse 'Securities Act' van 1933, zoals gewijzigd (hierna de 'Securities Act'), of
overeenkomstig andere soortgelijke wetten die zijn uitgevaardigd door de Verenigde Staten, inclusief een staat of
politiek onderdeel van de Verenigde Staten, hun grondgebieden, 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.
Dientengevolge mogen de aandelen niet worden aangeboden, verkocht of overgedragen in de Verenigde Staten of aan
Amerikaanse ingezetenen in de zin van Regulation S.
Voor gebruik in dit Prospectus wordt de term 'Inwoner van de Verenigde Staten krachtens Regulation S' gedefinieerd
als personen die vallen onder Regulation S van de Securities Act. Deze term slaat op alle natuurlijke personen die in de
Verenigde Staten verblijven en rechtspersonen (personenvennootschappen, kapitaalvennootschappen,
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid of een soortgelijke entiteit) of een andere entiteit die is opgericht of
georganiseerd volgens de wetten van de Verenigde Staten (met inbegrip van het vermogen van een dergelijke persoon
dat is gecreëerd of georganiseerd in de Verenigde Staten of volgens de wetten van de Verenigde Staten, of een
belegger die namens deze personen handelt).
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 ze het recht om over te gaan tot de gedwongen
inkoop 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 alvorens in te schrijven op aandelen van de bevek aandachtig
de volgende hoofdstukken te lezen: hoofdstuk 7 (Aan beleggingen in de bevek verbonden risico's), 11 (Beschrijving van
aandelen, aandeelhoudersrechten en uitkeringsbeleid), 12 (Inschrijving, inkoop, omzetting en overdracht) en 14
(Belastingstelsel van de bevek en de aandeelhouders).
Alvorens een beslissing te nemen over de inschrijving op of verwerving van aandelen van de bevek, dienen beleggers
advies in te winnen bij hun juridisch, fiscaal of financieel adviseur, bedrijfsrevisor of bij enige andere professionele
adviseur.
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Gedwongen inkoop
In alle gevallen die zijn beschreven in hoofdstuk 12 en 14 (en meer in het bijzonder wanneer de raad van bestuur van
de bevek verneemt dat de aandelen worden gehouden (i) door een aandeelhouder (die handelt voor eigen rekening of
voor rekening van een uiteindelijk gerechtigde) die geen in aanmerking komende belegger (meer) is; (ii) in strijd met de
wet of de reglementering; of (iii) in alle andere omstandigheden die ongunstige reglementaire of fiscale gevolgen of
enig ander nadeel voor de bevek kunnen veroorzaken) en onverminderd de bepalingen voorzien in hoofdstuk 11 (meer
in het bijzonder in het deel ‘Omzetting of inkoop van fysieke aandelen aan toonder’), heeft de raad van bestuur het
recht om in overeenstemming met de bepalingen van de statuten over te gaan tot de gedwongen inkoop van de
aandelen.
De aandeelhouders zijn verplicht om het centraal administratiekantoor op de hoogte te brengen zodra zij niet langer
voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen die in dit Prospectus zijn vastgelegd of indien zij aandelen
houden voor rekening van een persoon die (i) niet of niet langer voldoet aan deze voorwaarden, (ii) aandelen houdt in
strijd met de wet of de reglementering, of (iii) in andere omstandigheden verkeert die negatieve reglementaire of
fiscale gevolgen of enig ander nadeel voor de bevek zouden kunnen veroorzaken. Als een aandeelhouder de door de
Raad van Bestuur (of een andere naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger) vereiste informatie niet verschaft
binnen een termijn van 10 dagen vanaf het verzoek, dan heeft de Raad van Bestuur het recht om over te gaan tot de
gedwongen inkoop van zijn aandelen.
In het algemeen kan de Raad van Bestuur of een andere naar behoren aangestelde vertegenwoordiger beslissen om
over te gaan tot de gedwongen inkoop van alle aandelen die zijn verworven of die worden gehouden op een manier
die niet of niet langer in overeenstemming is met de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen of met de
vereisten van het Prospectus.

Bepalingen ter bestrijding van het witwassen van geld en ter voorkoming van terrorismefinanciering
Overeenkomstig de internationale voorschriften en de in Luxemburg van kracht zijnde wet- en regelgeving ter
bestrijding van het witwassen van geld en ter voorkoming van terrorismefinanciering, zijn professionals uit de
financiële sector (PFS) onderworpen aan verplichtingen ter voorkoming dat instellingen voor collectieve belegging
worden gebruikt om geld wit te wassen en terrorisme te financieren. Op grond daarvan moet de bevek, het Centrale
administratiekantoor of iedere behoorlijk daartoe gemachtigde persoon de identiteit van elke inschrijver vaststellen
met inachtneming van de in Luxemburg geldende wet- en regelgeving. De bevek, het Centrale administratiekantoor of
iedere behoorlijk daartoe gemachtigde persoon kan eisen dat de inschrijver alle stukken en bescheiden voorlegt en alle
gegevens verstrekt die naar hun oordeel noodzakelijk zijn met het oog op deze identificatie.
Wanneer de belegger de gevraagde stukken en bescheiden of gegevens niet of te laat bezorgt, kan de
inschrijvingsaanvraag (of, indien van toepassing, de terugbetalings-, omzettings- of overdrachtsaanvraag) worden
geweigerd door de bevek, het Centrale administratiekantoor en/of iedere behoorlijk daartoe gemachtigde persoon.
Noch de bevek, noch het Centrale administratiekantoor, noch enige behoorlijk daartoe gemachtigde persoon kan
aansprakelijk worden gesteld voor (1) de weigering om een aanvraag te aanvaarden, (2) de vertraging waarmee een
aanvraag wordt verwerkt, of (3) de beslissing om de betaling voor een aanvaarde aanvraag te schorsen indien de
belegger de gevraagde stukken en bescheiden of gegevens niet heeft bezorgd dan wel onvolledige stukken en
bescheiden of informatie heeft bezorgd.
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Bovendien kan de aandeelhouders worden gevraagd aanvullende of bijgewerkte stukken en bescheiden voor te leggen
overeenkomstig de verplichtingen inzake doorlopend toezicht en permanente monitoring met toepassing van de van
kracht zijnde wet- en regelgeving.

Market timing en late trading
Overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving staat de bevek geen praktijken van market timing en late trading
toe. De bevek behoudt zich het recht voor om inschrijvings- en omzettingsorders te weigeren afkomstig van een
belegger die zij ervan verdenkt zulke praktijken toe te passen. In voorkomend geval mag de bevek al het nodige doen
om de aandeelhouders van de bevek te beschermen. De inschrijvingen, terugbetalingen en omzettingen vinden plaats
tegen een ongekende netto-inventariswaarde.
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DEFINITIE EN BEREKENING VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE
De waardering van het nettovermogen van elk compartiment van de bevek en de bepaling van de nettoinventariswaarde ('NIW') per aandeel worden overeenkomstig de statuten uitgevoerd op de in het informatieblad van
het betrokken compartiment vermelde waarderingsdag ('Waarderingsdag').
De NIW van een aandeel, ongeacht het compartiment en de aandelenklasse waarvoor het wordt uitgegeven, wordt
bepaald in de respectieve valuta van de aandelenklasse.

Swing pricing
Swingpricing is een mechanisme dat de verschillende compartimenten van de bevek in staat stelt de transactiekosten
te vereffenen die voortvloeien uit de inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het
swingpricingmechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen,
omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende
beleggers.
De NIW wordt alleen aangepast op het ogenblik dat een vastgestelde drempelwaarde wordt bereikt. De Raad van
Bestuur stelt een drempelwaarde vast als trigger voor netto-inschrijvingen of -inkopen. Deze drempelwaarde wordt
per compartiment bepaald en uitgedrukt als percentage van het totale nettovermogen van het betreffende
compartiment.
In het kader van het swingpricingmechanisme wordt de NIW, telkens wanneer die de drempelwaarde overschrijdt,
gecorrigeerd voor de nettotransactiekosten.
De richting van de swing wordt bepaald door de nettovermogensstroom die van toepassing is op een NIW. Bij een
netto-instroom van vermogen wordt de swingfactor voor inschrijvingen op aandelen van het compartiment bij de NIW
opgeteld; bij een netto-uitstroom 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 uitstappende beleggers één en
dezelfde NIW.
De swingfactor waarmee de NIW wordt aangepast, wordt berekend op basis van de externe makelaarskosten,
belastingen, heffingen en rechten alsook van de geschatte spreads tussen de bied- en laatkoersen van de transacties
die het compartiment uitvoert naar aanleiding van de inschrijving op en de inkoop van aandelen.
De waarde van de swingfactor wordt bepaald door de Raad van Bestuur en kan per compartiment verschillen, maar
mag niet meer bedragen dan 3% van de niet-aangepaste NIW.
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PROVISIES, LASTEN EN KOSTEN

Beheervergoedingen
De vergoeding van de Beheervennootschap voor het beheer van de verschillende compartimenten van de bevek
wordt beschreven in de specifieke bijlagen van de betreffende compartimenten. De Beheerder wordt direct
vergoed door de Beheervennootschap.

Centrale-administratie- en domiciliëringsprovisies
Als vergoeding voor zijn functies als centraal administratiekantoor en domiciliëringsagent van de bevek, ontvangt
de Beheervennootschap, ten laste van elk compartiment van de bevek, de volgende vergoeding:
Als vergoeding voor haar functies als centraal administratiekantoor en domiciliëringsagent van de bevek ontvangt
de Beheervennootschap ten laste van elk compartiment van de bevek de volgende vergoeding:
0,080% per jaar op het gemiddelde nettovermogen van elk compartiment onder € 500 miljoen
0,065% per jaar op het gemiddelde nettovermogen van elk compartiment tussen € 500 miljoen en € 1
miljard
0,050% per jaar op het gemiddelde nettovermogen van het compartiment boven € 1 miljard
De vergoeding is op kwartaalbasis betaalbaar en wordt berekend op basis van het gemiddelde nettovermogen
van elk compartiment in de loop van het beoordeelde kwartaal.
De Beheervennootschap ontvangt eveneens ten laste van elk compartiment van de bevek een jaarlijkse vaste
provisie van EUR 2.000,- per actieve aandelenklasse binnen het betrokken compartiment, verdeeld over alle
actieve klassen van het betrokken compartiment, naar rato van elke betrokken aandelenklasse.
+ btw indien van toepassing

Bewaarvergoeding
Als vergoeding voor zijn functies als bewaarder van de bevek ontvangt de Bewaarder ten laste van elk
compartiment van de bevek een jaarlijkse provisie van maximaal 0,025% per jaar, exclusief transactie- en
correspondentenkosten.
Deze provisie is op kwartaalbasis betaalbaar en wordt berekend op basis van de gemiddelde nettoactiva van elk
compartiment in de loop van het beoordeelde kwartaal.
+ btw indien van toepassing
Vergoeding van de bestuurders
De bevek kan een beroep doen op niet-bezoldigde bestuurders van de groep Degroof Petercam . Dat kan kosten voor
de bevek met zich meebrengen, voor een bedrag van maximaal EUR 15.000,- per jaar en per bestuurder, ten laste van
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de bevek. Deze kosten zijn exclusief enige toepasselijke belastingen, zoals in voorkomend geval btw, en exclusief enige
verwante kosten en uitgaven.
Overige lasten en kosten
De bevek neemt alle andere exploitatiekosten voor haar rekening, inclusief maar niet beperkt tot de oprichtingskosten,
de kosten voor aanbiedingen en de kosten voor latere wijzigingen van de Statuten en andere oprichtingsdocumenten,
de verschuldigde provisies aan de toezichthoudende instanties, de verschuldigde provisies aan de
beheervennootschap, de beheerders en de beleggingsadviseurs, inclusief in voorkomend geval de
prestatievergoedingen, de provisies aan distributeurs, de verschuldigde kosten en provisies aan accountants en
bedrijfsrevisoren, aan de bewaarder en in voorkomend geval zijn correspondenten, aan de domicilieagenten, de
administratief agent, de registerhouder en transferagent, de noteringsagent, enig betaalkantoor, aan de permanente
vertegenwoordigers van de locaties waar de bevek verplicht moet worden geregistreerd, en aan enige andere
werknemer van de bevek, de vergoeding van de bestuurders (in voorkomend geval) en de werknemers van de bevek,
evenals de uitgaven die redelijkerwijs door hen worden gemaakt, de verzekeringskosten en redelijke reiskosten om
vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen, gemaakte kosten in verband met juridische bijstand en de
controle van de jaarrekening van de bevek, gemaakte kosten in verband met juridische, fiscale en boekhoudkundige
bijstand en kosten voor advies van andere deskundigen of consultants, de gemaakte kosten en uitgaven voor de
registratie en het behoud van deze registratie van de bevek bij overheidsinstanties en effectenbeurzen in het
Groothertogdom Luxemburg of in het buitenland, reclamekosten, inclusief de kosten voor het opstellen, drukken,
vertalen en verspreiden van de prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de periodieke
verslagen en de registratiedocumenten, de kosten van verslagen aan de aandeelhouders, alle belastingen en rechten
die worden geïnd door overheidsinstanties en alle soortgelijke taksen, alle uitgaven in verband met de ontwikkeling
van de bevek, bijvoorbeeld marketingkosten, enige andere exploitatiekosten, inclusief de kosten voor aankoop en
verkoop van activa, interesten, financiële kosten, bank- of makelaarskosten, portkosten, telefoonkosten, telexkosten
en kosten in verband met de vereffening van de bevek. De bevek kan rekening houden met administratieve en andere
uitgaven, van regelmatige of periodieke aard, door een schatting te maken voor het jaar of voor enige andere periode.
Verder nemen de compartimenten andere exploitatiekosten op zich zoals vermeld in artikel 31 van de statuten van de
bevek. Bepaalde technieken voor een efficiënt portefeuillebeheer, zoals effectenuitleentransacties of het gebruik van
derivaten, kunnen leiden tot directe en indirecte kosten door de aanvullende diensten die deze technieken vereisen.
Deze kosten worden in rekening gebracht aan het betreffende compartiment en worden afgehouden door de
entiteiten die deze aanvullende diensten verrichten. Zo leidt het gebruik van beursgenoteerde derivaten tot
makelaarskosten (die worden afgehouden door de marktbemiddelaars) terwijl het gebruik van OTC-derivaten leidt tot
kosten voor een onafhankelijke waardering en het beheer van de zekerheid (deze kosten worden afgehouden door de
depotbank). De effectenuitleentransacties leiden tot uitleenvergoedingen (die worden afgehouden door de depotbank
als ontlener van de effecten) alsook bepaalde specifieke kosten die verband houden met de controle van de
afstemming tussen de waarde van de uitgeleende effecten en de waarde van de zekerheid die werd ontvangen als
zekerheid voor de effectenuitleentransacties. Deze laatste controle gebeurt door de portefeuillebeheerder, die dus
voor deze activiteit wordt vergoed.
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BELASTINGSTELSEL VAN DE BEVEK EN DE AANDEELHOUDERS

Belastingstelsel van de bevek
Krachtens de geldende wetgeving is de bevek onderworpen aan geen enkele Luxemburgse belasting.
Niettemin is de bevek onderworpen aan de jaarlijkse taxe d’abonnement (abonnementstaks) van 0,05% die per
kwartaal wordt betaald op basis van het nettovermogen van de bevek op de laatste dag van ieder kwartaal. Het
nettovermogen dat wordt belegd in icb's die al zijn onderworpen aan de abonnementstaks, wordt van de
abonnementstaks vrijgesteld. Voor de aandelenklassen die zijn voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van
artikel 174, lid 2 van de Wet van 2010 en zoals gedefinieerd in het hoofdstuk 'Beschrijving van aandelen,
aandeelhoudersrechten en uitkeringsbeleid' van het Prospectus, geldt een verminderde abonnementstaks van 0,01%.
In de verschillende landen is de bevek onderworpen aan bronbelastingen die in voorkomend geval worden geheven op
de inkomsten en opbrengsten uit en dividenden en rente op haar beleggingen in die landen, zonder dat deze
belastingen noodzakelijkerwijs terugvorderbaar zijn.
Tot slot kan de bevek krachtens de diverse toepasselijke wetgevingen ook worden onderworpen aan de indirecte
belastingen op haar verrichtingen, op haar activa, op inschrijvingen, terugbetalingen en omzettingen, op haar
effectentransacties en op de verstrekte diensten die haar in rekening worden gebracht.

Automatische uitwisseling van informatie
De Europese richtlijn 2014/107/EU van 9 december 2014 (de 'Richtlijn') tot wijziging van richtlijn 2011/16/EU voor de
verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied, evenals de andere internationale
overeenkomsten die zijn en zullen worden genomen in het kader van de norm die voor de uitwisseling van informatie
werd ontwikkeld door de OESO (de 'Common Reporting Standard' of 'CRS'), verplicht deelnemende rechtsgebieden om
van hun financiële instellingen informatie te verkrijgen en deze informatie uit te wisselen vanaf 1 januari 2016.
In het kader van de Richtlijn zijn beleggingsfondsen, als financiële instellingen, verplicht om specifieke informatie te
verzamelen met het oog op een correcte identificatie van hun beleggers.
De Richtlijn voorziet bovendien dat de persoonlijke en financiële gegevens1 van elke belegger die:
- een natuurlijke of rechtspersoon is waarvoor de meldingsplicht geldt2 of
- een passieve niet-financiële entiteit (Non-Financial Entity)3 is waarvan de personen die er de zeggenschap over
uitoefenen personen zijn waarvoor een meldingsplicht geldt4,
door de financiële instelling worden bezorgd aan de bevoegde lokale belastingautoriteiten die deze informatie op hun
beurt zullen bezorgen aan de belastingautoriteiten van het (de) land(en) waarvan de belegger een ingezetene is.
Zoals, maar niet beperkt tot: naam, adres, land van verblijf, fiscaal identificatienummer, geboortedatum en -plaats, bankrekeningnummer, bedrag van
de inkomsten, bedrag van de opbrengst uit verkoop, inkoop of terugbetaling, waardering van de 'rekening' aan het einde van het kalenderjaar of bij
sluiting van rekening.
2
Natuurlijke of rechtspersoon die geen ingezetene is van het land waar de bevek is opgericht en die ingezetene is van een deelnemend land. De lijst van de
landen die deelnemen aan de automatische uitwisseling van informatie kan worden geraadpleegd op de website http://www.oecd.org/tax/automaticexchange/
3
Niet-financiële entiteit, namelijk een entiteit die volgens de Richtlijn geen financiële instelling is.
4
Natuurlijke of rechtspersoon die geen ingezetene is van het land waar de bevek is opgericht en die ingezetene is van een deelnemend land. De lijst van de
landen die deelnemen aan de automatische uitwisseling van informatie kan worden geraadpleegd op de website http://www.oecd.org/tax/automaticexchange/
1
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Indien de rechten van deelneming van de bevek worden gehouden op een rekening bij een financiële instelling, staat
deze financiële instelling in voor de uitwisseling van informatie.
Bijgevolg is de bevek, direct of indirect (namelijk via een hiertoe aangestelde tussenpersoon):
• mogelijk genoodzaakt om, op enig moment, van elke belegger een update van de reeds geleverde documenten
en informatie te vragen en te verkrijgen, evenals alle andere aanvullende documenten of informatie, voor welke
doeleinden dan ook;
• door de Richtlijn verplicht om informatie die door de belegger in het kader van de belegging in de bevek is
verstrekt, gedeeltelijk of volledig mee te delen aan de bevoegde lokale belastingautoriteiten.
De belegger wordt geïnformeerd over het potentiële risico dat gepaard gaat met een onzorgvuldige en/of onjuiste
uitwisseling van informatie indien de informatie die hij heeft meegedeeld niet langer juist of volledig zou zijn. In geval
van wijzigingen die een invloed hebben op de meegedeelde informatie, verbindt de belegger zich ertoe om de bevek
(of enige hiertoe aangestelde tussenpersoon) hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en in voorkomend
geval een nieuwe verklaring in te dienen binnen 30 dagen vanaf de gebeurtenis waardoor de informatie onjuist of
onvolledig is geworden.
De werking en het toepassingsgebied van dit stelsel voor de uitwisseling van informatie kan in de loop van de tijd
veranderen. Elke belegger wordt aangeraden om zijn eigen fiscaal adviseur te raadplegen om na te gaan wat de
mogelijke gevolgen van de CRS-bepalingen voor een belegging in de bevek inhouden.
In Luxemburg beschikt de belegger volgens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van personen
voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens over een recht op toegang tot en correctie van zijn gegevens die
aan de belastingautoriteiten zijn meegedeeld. Deze gegevens worden door de bevek (of door enige hiertoe
aangestelde tussenpersoon) bewaard in overeenstemming met de bepalingen van deze wet.

Toepassing van FATCA in Luxemburg
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', voeren een nieuw systeem in voor informatieverstrekking en bronheffing
toepasbaar op (i) bepaalde betalingen die afkomstig zijn uit Amerikaanse bron, (ii) de bruto-opbrengst van de verkoop
van activa uit Amerikaanse bronnen die rente of dividenden van Amerikaanse bron kunnen opleveren en (iii) bepaalde
betalingen uitgevoerd door, en bepaalde financiële rekeningen 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.
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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 28 maart 2014 hebben het Groothertogdom Luxemburg en de Verenigde
Staten een dergelijke intergouvernementele overeenkomst (de 'IGO') gesloten.
Door de IGO worden er tussen het Groothertogdom Luxemburg en de Verenigde Staten aanzienlijk meer
belastinggegevens automatisch worden uitgewisseld. De IGO voorziet onder andere in de automatische bekendmaking
en uitwisseling van informatie over de 'Financiële rekeningen' ('Financial Accounts') die worden gehouden bij
'Luxemburgse financiële instellingen' door (i) bepaalde Amerikaanse personen, (ii) bepaalde niet-Amerikaanse
entiteiten waarvan de uiteindelijke begunstigden in wezen 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 werd omgezet in Luxemburgse wetgeving door de wet van 24 juli 2015 betreffende de bekrachtiging van het
akkoord tussen de regering van het Groothertogdom Luxemburg en de regering van de Verenigde Staten van Amerika
met het oog op het verbeteren van het naleven van de fiscale verplichtingen op internationale schaal. Dit akkoord
heeft betrekking op de bepalingen van de Verenigde Staten van Amerika betreffende het uitwisselen van informatie,
ook wel "Foreign Account Tax Compliance Act" ("FATCA") genoemd, met inbegrip van zijn twee bijlagen en het
'Memorandum of Understanding' dat ermee samenhangt, ondertekend te Luxemburg op 28 maart 2014 en de
uitwisseling van nota's die ermee samenhangt, getekend op 31 maart en 1 april 2015.
De bevek wordt behandeld als een conforme BFI ('deemed compliant FFI') aangezien ze in het kader van FATCA wordt
aangemerkt als 'Gesponsorde Entiteit' ('Sponsored Entity'). Op voorwaarde dat de bevek (en haar Sponsorende
Entiteit) voldoen aan de voorwaarden van de IGO en alle wetten die deze ten uitvoer legt, zou er op betalingen die zij
ontvangt geen bronbelasting in het kader van FATCA verschuldigd moeten zijn.
Om te voldoen aan haar verplichtingen in het kader van FATCA, mag de bevek (of haar Sponsorende Entiteit) bepaalde
informatie, documenten en verklaringen van haar aandeelhouders vragen en verkrijgen, en (in voorkomend geval) ook
van de uiteindelijk gerechtigden van haar aandeelhouders. De bevek moet deze informatie, documenten en
verklaringen via haar Sponsorende Entiteit bezorgen aan de bevoegde autoriteit in Luxemburg en mogelijk een
belasting inhouden tegen het tarief van 30% op bepaalde betalingen die zij verricht ten gunste van niet-FATCAconforme aandeelhouders ('non-FATCA compliant') of Onwillige Aandeelhouders.
De bevek of elke agent die hiertoe geldig werd aangesteld, heeft het recht van de aandeelhouders alle vereiste
informatie te verlangen die verband houdt met hun fiscale statuut, identiteit of woonplaats teneinde te voldoen aan de
openbaarmakingsvereisten waaraan de bevek mogelijk onderworpen is uit hoofde van de IGO of elke uitvoeringswet
daarvan, en de aandeelhouders worden geacht, via hun inschrijving of aandelenbezit, te hebben ingestemd met de
automatische overdracht (door de bevek of elke andere persoon) van deze informatie aan de belastingautoriteiten.
Aandeelhouders die de gevraagde informatie niet verstrekken of die anderszins verhinderen dat de bevek haar
verplichtingen inzake informatieverstrekking in het kader van FATCA naleeft, kunnen worden onderworpen aan een
gedwongen inkoop of overdracht van aandelen met een bronheffing van 30% op bepaalde betalingen en/of andere
boeteheffingen.
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 zou kunnen eisen, moet elke aandeelhouder aan de bevek het
volgende verstrekken: (i) indien deze aandeelhouder een 'Amerikaans persoon' ('United States Person') is (in de zin van
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de Amerikaanse Revenue Code van 1986, zoals gewijzigd (de 'Code'), een volledig en nauwkeurig ingevuld IRSformulier 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 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.
Verder stemt elke aandeelhouder ermee in de bevek onmiddellijk op de hoogte te stellen van een wijziging in de
door de aandeelhouders aan de bevek overgedragen informatie en elk formulier of aanvullend document waar de
bevek redelijkerwijs om zou kunnen verzoeken, te ondertekenen en aan de bevek over te dragen.
Indien men niet zeker is van hun status ten aanzien van de FATCA-wet of van de consequenties van de FATCA-wet of
van de IGO voor hun persoonlijke situatie, raden wij deze beleggers aan hun financieel, juridisch of fiscaal adviseur
te raadplegen alvorens in te schrijven op de aandelen van de bevek.
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FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Op 31 december publiceert de bevek voor elk boekjaar een jaarverslag dat werd gecontroleerd door de erkende
bedrijfsrevisor, alsook een niet-gecontroleerd halfjaarverslag met de stand per 30 juni.
Deze financiële verslagen bevatten onder meer de afzonderlijke financiële overzichten die voor elk compartiment zijn
opgemaakt. De consolidatievaluta is de euro.
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INFORMATIEVERSTREKKING AAN DE AANDEELHOUDERS
De netto-inventariswaarde, de uitgifteprijs alsook de inkoop- en omzettingsprijs voor elke aandelenklasse zijn op iedere
volledige bankwerkdag in Luxemburg beschikbaar ter maatschappelijke zetel van de bevek.
De statutenwijzigingen van de bevek worden gepubliceerd in het RESA 'Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
du Luxembourg'.
Voor zover dat volgens de toepasselijke wetgeving verplicht is, worden de oproepingsberichten voor de algemene
aandeelhoudersvergaderingen gepubliceerd in het RESA, in een Luxemburgs communicatiemedium dat landelijk wordt
verspreid alsook in een of meer communicatiemedia die worden verspreid/gepubliceerd in de andere landen waar de
aandelen van de bevek ter inschrijving worden aangeboden aan het publiek.
Voor zover dat volgens de toepasselijke wetgeving verplicht is, worden de andere berichten voor de aandeelhouders
bekendgemaakt in een Luxemburgs communicatiemedium dat landelijk wordt verspreid en in een of meer
communicatiemedia die worden verspreid/gepubliceerd in de andere landen waar de aandelen van de bevek ter
inschrijving worden aangeboden aan het publiek.
De volgende documenten liggen ter inzage van het publiek op de maatschappelijke zetel van de bevek of kunnen
worden geraadpleegd op de websites http://www.dpas.lu/funds/list en https://funds.degroofpetercam.com :





de statuten van de bevek,
het Prospectus van de bevek (met inbegrip van de informatiebladen van de compartimenten van de bevek),
de Essentiële Beleggersinformatie (per compartiment en per aandelenklasse), en
de financiële verslagen van de bevek.

Een exemplaar van de overeenkomst die werd gesloten met de Beheerder van de bevek kan kosteloos worden
geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van de bevek.
De aandelen van de verschillende compartimenten van de bevek zijn niet genoteerd aan de beurs van Luxemburg.
De Beheervennootschap past een beloningsbeleid (het 'Beleid') toe in de zin van artikel 111bis van de Wet van 2010 en
met inachtneming van de principes die zijn vastgesteld door artikel 111ter van de Wet van 2010.
Het Beleid beoogt in wezen te voorkomen dat er risico's worden genomen die niet verenigbaar zijn met een degelijk en
doeltreffend risicobeheer, met de economische strategie, de doelstellingen, de waarden en de belangen van de
Beheervennootschap of de bevek, de belangen van de aandeelhouders van de bevek, en om eventuele
belangenconflicten te vermijden en te garanderen dat beslissingen over controleactiviteiten onafhankelijk van de
verkregen resultaten worden genomen. Het Beleid houdt een beoordeling van de prestaties in volgens 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 en de beleggingsrisico's van de bevek. Bij
de variabele component van de beloning wordt ook rekening gehouden met een aantal andere kwalitatieve en
kwantitatieve factoren. Het Beleid zorgt voor een gepast evenwicht tussen de vaste en variabele componenten van de
totale beloning.
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Dit Beleid wordt aangenomen door de Beheervennootschap, die eveneens verantwoordelijk is voor de toepassing
ervan en het toezicht erop. Het geldt voor elk type voordeel dat door de Beheervennootschap wordt betaald, en voor
elk bedrag dat direct door de bevek zelf wordt betaald, inclusief eventuele prestatievergoedingen, en voor elke
overdracht van aandelen van de bevek aan een volgens het Beleid vastgestelde personeelscategorie.
De algemene principes worden ten minste jaarlijks beoordeeld door de Beheervennootschap en hangen af van de
omvang van de Beheervennootschap en/of de omvang van de ICBE's die zij beheert.
Gedetailleerde informatie over het geactualiseerde Beleid van de Beheervennootschap kan worden geraadpleegd op
de website www.dpas.lu, hoofdstuk ‘Investor Information’ Op verzoek wordt gratis een exemplaar op papier ter
beschikking gesteld.
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INFORMATIEBLADEN VAN DE COMPARTIMENTEN

Compartimenten

Pagina

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE

68

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE

76

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE

84

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD

91

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM

95

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE

100

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE

108

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED

115

DPAM L BONDS HIGHER YIELD

122

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED

126

DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE

130

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH

137

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME

145

DPAM L PATRIMONIAL FUND

148

67
DPAM L
Prospectus
Publicatiedatum: Maart 2021

DPAM L

INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE

Beleggingsbeleid
Doel van het compartiment
De doelstelling van het compartiment bestaat erin om beleggers via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te
bieden aan aandelen (en verwante instrumenten) en obligaties.
De term Balanced Conservative betekent dat het compartiment een flexibele activa-allocatie hanteert voor zijn posities
in aandelen (en verwante instrumenten) en obligaties, en dat het zijn blootstelling aan deze activaklassen kan wijzigen
al naargelang de marktomstandigheden en de kansen die zich aandienen. In normale marktomstandigheden kan het
deel van de activa dat door het compartiment aan deze klassen wordt toegekend, variëren van 20% tot 50% voor de
blootstelling aan aandelen (en verwante instrumenten) enerzijds, en van 50% tot 80% voor de blootstelling aan
obligaties anderzijds. De beleggingen in voorwaardelijk converteerbare obligaties zijn echter beperkt tot 5% van de
nettoactiva van het compartiment.

Beleggingsbeleid
In gewone marktomstandigheden belegt het compartiment zijn activa overwegend in obligaties. Niettemin kan er in
deze spreiding over aandelen (en verwante instrumenten) en obligaties een evenwicht ontstaan indien de beheerder
dat opportuun acht om te kunnen profiteren van alle kansen die worden geboden door schommelingen van de
aandelenmarkten.
De beleggingen van het compartiment zullen worden geselecteerd op basis van een economische en financiële analyse
enerzijds, en met inachtneming van duurzame ESG-criteria (ecologische, sociale en bestuursgebonden criteria)
anderzijds.
De criteria waaraan de emittenten van de aandelen en obligaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor
het beleggingsuniversum van het compartiment, houden verband met het Global Compact van de Verenigde Naties
(mensenrechten, internationale arbeidsnormen, milieu, corruptiebestrijding). Het beleggingsuniversum kan emittenten
uitsluiten die het Global Compact niet naleven en die het hoofd moeten bieden aan belangrijke aantijgingen over
uiteenlopende onderwerpen zoals handelsethiek, handelsincidenten, beheer van de bevoorradingsketen en/of
corporate governance.
Het compartiment kan zowel voor beleggingsdoeleinden als voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van afgeleide
instrumenten. Het compartiment dient afgeleide financiële instrumenten op zo'n manier te gebruiken dat zijn
risicoprofiel niet aanzienlijk wordt gewijzigd ten opzichte van het risicoprofiel dat het compartiment zou hebben
wanneer het geen afgeleide financiële instrumenten zou gebruiken.
De afgeleide financiële instrumenten die kunnen worden gebruikt, zijn onder meer (geen volledige lijst):
valutatermijncontracten, warrants, termijncontracten, opties, swaps en andere afgeleide instrumenten die over-thecounter worden verhandeld.
Het compartiment is mogelijk blootgesteld aan opkomende markten en grensmarkten, in het bijzonder via:
directe beleggingen in aandelen (en verwante instrumenten) van bedrijven die zijn gevestigd in een
opkomende markt of grensmarkt of die er het grootste deel van hun economische activiteit uitoefenen;
directe beleggingen in obligaties die zijn uitgegeven of worden gewaarborgd door internationale
publiekrechtelijke instellingen, door regeringen van opkomende markten of grensmarkten of hun instellingen, of door
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bedrijven die zijn gevestigd in een opkomende markt of grensmarkt of die er het grootste deel van hun economische
activiteit uitoefenen;
beleggingen in American en Global Depositary Receipts, hierna respectievelijk ADR's of GDR's, waarvan de
onderliggende waarden zijn uitgegeven door bedrijven die zijn gevestigd in een opkomende markt en die vervolgens
worden verhandeld op een gereguleerde markt buiten de betreffende opkomende markt, voornamelijk in de
Verenigde Staten of in Europa. ADR's/GDR's verwijzen naar respectievelijk 'American Depositary Receipts' en 'Global
Depositary Receipts', en vertegenwoordigen alternatieven voor aandelen die om wettelijke redenen niet lokaal kunnen
worden gekocht. ADR's en GDR's hebben geen lokale notering, maar zijn genoteerd op beurzen zoals die van New York
en Londen. Bovendien worden ze uitgegeven door vooraanstaande banken en/of financiële instellingen van
geïndustrialiseerde landen. Als een ADR/GDR een besloten derivaat omvat, dan moet dat besloten derivaat voldoen
aan artikel 41 van de Wet van 2010;
beleggingen in icbe's of icb's (inclusief beursgenoteerde fondsen (ETF's)) die een blootstelling aan opkomende
markten en grensmarkten verschaffen;
beleggingen op de markt voor Chinese A-Shares, ofwel direct via de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect en/of
de Shanghai-Hong Kong Stock Connect, of indirect via icbe's of icb's van het open type die als QFII (gekwalificeerde
buitenlandse institutionele belegger) toegang hebben tot Chinese A-Shares;
-

beleggingen in afgeleide financiële instrumenten, zoals hierboven beschreven;

Het compartiment mag ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in icb’s (icbe’s en/of andere icb’s,
inclusief Exchange Traded Funds (ETF's)), zowel om zijn hoofdbeleggingsbeleid na te streven als om zijn liquide
middelen te beleggen (in dat geval belegt het compartiment in (i) monetaire icb’s (geldmarktfondsen) en/of (ii) icb’s die
beleggen in schuldinstrumenten die op het tijdstip van verwerving een resterende looptijd hebben van ten hoogste
twaalf maanden en/of waarvan de rentevoet minstens eenmaal per jaar wordt aangepast).
In bijkomende orde mogen ook liquiditeiten, kortlopende rente-instrumenten en andere in aanmerking komende
financiële activa worden aangehouden.
Het compartiment zal niet beleggen in ABS's (asset-backed securities) of MBS's (mortgage-backed securities).
Het compartiment dient echter een buitensporige concentratie van zijn activa in één andere geldmarkt-icbe en/of
geldmarkt-icb te vermijden, en dient in het algemeen de beleggingsbeperkingen en de regels voor risicospreiding na te
leven. Er gelden geen beperkingen voor de uitgiftevaluta van deze effecten. Termijndeposito's en liquiditeiten mogen
echter niet meer bedragen dan 49% van de nettoactiva van het compartiment; termijndeposito's en liquiditeiten die
worden gehouden bij enige tegenpartij, inclusief de Bewaarder, mogen niet meer bedragen dan 20% van de
nettoactiva van het compartiment.

Benchmark
Referentie-index: n.v.t.
Het compartiment wordt actief beheerd, zonder dat er rekening wordt gehouden met een benchmark.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid
Ecologische en sociale kenmerken van het compartiment, met gedeeltelijke belegging in activa met een
duurzame beleggingsdoelstelling
Het compartiment promoot onder andere een combinatie van ecologische en sociale kenmerken, en kan
gedeeltelijk beleggen in activa met een duurzame beleggingsdoelstelling, volgens de SFDR.
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Het compartiment streeft ernaar om minstens 70% van zijn activa (exclusief liquide middelen) te beleggen in
effecten die ecologische en sociale kenmerken promoten, en 20% van zijn activa (exclusief liquide middelen) in
effecten die ecologische en sociale doelstellingen beogen, zoals gedefinieerd door de SFDR.
Het promoten van ecologische en sociale kenmerken beoogt, via een strikte methodologie (zie het deel
'Selectiemethodologie van de beleggingen' hieronder), 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 duurzaamheid. Het compartiment streeft er in
bijkomende orde eveneens naar om via zijn beleggingen een positieve bijdrage leveren op het vlak van milieu
(toegang tot drinkbaar water en waterzuivering, gebruik van hernieuwbare energie, verantwoorde consumptie,
strijd tegen de klimaatverandering, bescherming van fauna en flora op het land en in het water) en maatschappij
(uitroeiing van armoede, strijd tegen honger, toegang tot gezondheidszorg, toegang tot kwaliteitsonderwijs en
vermindering van de sociale ongelijkheid).
De beleidslijnen inzake redelijke zorgvuldigheid van de Beheerder met betrekking tot de voornaamste negatieve
gevolgen van de beleggingsbeslissingen zijn opgenomen in het beleid inzake duurzame en verantwoorde
beleggingen, dat kan worden geraadpleegd via de website www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable
Investment').
Geen ernstige afbreuk aan de duurzame beleggingsdoelstelling
Het compartiment heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, maar kan gedeeltelijk beleggen in activa met een
duurzame beleggingsdoelstelling.
De activa in de portefeuille streven ernaar om geen ernstige afbreuk te doen aan andere duurzame
beleggingsdoelstellingen, zoals hierna wordt beschreven. Het beleggingsproces van het compartiment volgt een
strikte ESG-screening in verschillende fasen, zoals beschreven in het beleid inzake duurzame en verantwoorde
beleggingen en in de delen 'Beleggingsstrategie' en 'Selectiemethodologie van de beleggingen' hieronder.
Via de combinatie van benaderingen die berusten op de toepassing van een filter, kwalitatieve ESG-analyse en
engagement ten aanzien van bedrijven, zoals hierna beschreven, streeft de portefeuille ernaar om de potentiële
negatieve impact van zijn beleggingen terug te dringen en hun positieve netto-impact te optimaliseren door te
beleggen in oplossingen voor duurzame ontwikkeling.
Beleggingsstrategie
Selectiemethodologie van de beleggingen
De criteria die bedrijven moeten vervullen om te worden opgenomen in het beleggingsuniversum, worden
bepaald op basis van onafhankelijk extern onderzoek en/of intern onderzoek van de Beheerder. Die
selectiecriteria zijn de volgende:


Uitsluitingsfilter op basis van de naleving van het Global Compact van de Verenigde Naties: De
bedrijven moeten voldoen aan de oprichtingsprincipes van het Global Compact van de Verenigde
Naties (mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming, corruptiebestrijding). De Beheerder
maakt gebruik van specifieke ESG-research van niet-financiële ratingbureaus om te bepalen of een
bedrijf al dan niet voldoet aan deze principes.



Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij ernstige ESG-controverses: De bedrijven
mogen niet betrokken zijn bij ernstige ESG-controverses, zoals incidenten of aantijgingen die verband
houden met ecologische, sociale of bestuursproblemen.
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De Beheerder maakt gebruik van ESG-research van niet-financiële ratingbureaus om na te gaan hoe
ernstig de controverses zijn waaraan bedrijven zijn blootgesteld, en sluit de meest ernstige
controverses uit. Hij produceert eveneens interne analyses over de ESG-controverses waaraan
bedrijven zijn blootgesteld. De Beheerder behoudt zich het recht voor om eveneens de bedrijven uit
te sluiten die naar zijn oordeel betrokken zijn bij voldoende ernstige controverses.


Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten: Het
uitsluitingsbeleid voor controversiële activiteiten dat de Beheerder op punt heeft gesteld, bestrijkt
meerdere sectoren en economische activiteiten die onderhevig zijn aan een debat of ze al dan niet
ethisch en duurzaam zijn. Voor elk van deze sectoren en economische activiteiten bepaalt het
uitsluitingsbeleid voor controversiële activiteiten de criteria en uitsluitingsdrempels. De bedrijven die
actief zijn in deze controversiële sectoren en activiteiten en beantwoorden aan de uitsluitingscriteria
die zijn geformuleerd in het beleid, worden uitgesloten van de beleggingsportefeuille. Het integrale
beleid kan worden geraadpleegd via de website: www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable
Investment').



Analyse en rating van het ESG-profiel van het bedrijf waarin wordt belegd, via de ESG-Scorecard: de
Beheerder vult de verschillende ESG-uitsluitingsfilters in via Scorecards met ESG-risico's per bedrijf
dat deel uitmaakt van de portefeuille, evenals Checklists voor de beoordeling van de kwaliteit van de
beleggingsideeën, waarbij ESG-criteria in aanmerking worden genomen. Die Scorecards met ESGrisico's zijn analysegrids van de meest relevante en significante ESG-risico's waaraan bedrijven zijn
blootgesteld. De Checklists voor de beoordeling van de kwaliteit van de beleggingsideeën bestaan uit
financiële aspecten over de strategie van bedrijven en uit ESG-aspecten. Bij die benadering wordt
systematisch rekening gehouden met de positieve impact voor de duurzame doelstellingen van de
Verenigde Naties in het algemeen, en de doelstellingen die een impact hebben op milieu en
maatschappij in het bijzonder. Die impact wordt geanalyseerd op basis van de blootstelling van de
bedrijven in termen van omzet, en op voorwaarde dat hun activiteiten direct en ondubbelzinnig
hebben bijgedragen aan een van de duurzame doelstellingen en dus een ESG-impact hebben.



Kwalitatieve ESG-benadering: De kwantitatieve screening wordt aangevuld met kwalitatieve analyses
die gebaseerd zijn op de fundamentele research van de Beheerder en de dialogen die met
ondernemingen worden aangegaan over financiële kwesties die betrekking hebben op de strategie
van ondernemingen en de meest relevante en significante ESG-risico's en -uitdagingen waaraan ze
zijn blootgesteld. Bij die kwalitatieve benadering wordt systematisch rekening gehouden met de
positieve impact voor de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties in het algemeen, en de
doelstellingen die een impact hebben op milieu en maatschappij in het bijzonder. De activiteiten van
het bedrijf waarin een belegging wordt overwogen, worden geanalyseerd op basis van de omzet die
het realiseert en die direct en ondubbelzinnig bijdraagt aan een van de duurzame doelstellingen en
dus een ESG-impact heeft.

Het compartiment beperkt zijn beleggingsselectie tot de effecten die in het hierboven bepaalde universum zijn
opgenomen; beleggingen in effecten van bedrijven 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.
Indien het ESG-profiel van een bedrijf verslechtert en het bedrijf het Global Compact niet langer naleeft of indien
er een zeer ernstige controverse over de emittent aan het licht komt, zal de Beheerder de betreffende belegging
in het belang van de aandeelhouders van het compartiment binnen de drie maanden verkopen.
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Criteria van goed bestuur
Criteria van goed bestuur zijn in het besluitvormingsproces over beleggingen opgenomen via de verschillende
fasen die hierna zijn beschreven en in het deel 'Selectiemethodologie van de beleggingen' hierboven:
(i)

Uitsluitingsfilter op basis van de naleving van het Global Compact van de Verenigde Naties: de
preventie van corruptie is een van de vier voornaamste thema's van de 10 principes.

(ii)

Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten: criteria van goed
bestuur (ethisch zaken doen, lobbyingbeleid, corporate governance, corruptie en bewustmaking van
de bestuursorganen over ESG-aspecten) worden geanalyseerd op controverses, de ernst daarvan en
de maatregelen die moeten worden genomen

(iii)

Analyse van het ESG-profiel van de bedrijven die in portefeuille worden gehouden via Scorecards met
ESG-risico's en -kansen: de Scorecards met ESG-risico's en -kansen omvatten een analyse en een
rating voor de corporate governance van de bedrijven, en in het bijzonder de goede naleving van de
principes die zijn gedefinieerd in het stembeleid van de Beheerder.

(iv)

De fundamentele en kwalitatieve ESG-benadering is grotendeels gewijd aan aspecten van bestuur en
corporate governance.

Bestuursaspecten vormen ook een integraal deel van de opvolging van de beleggingen, met name via het
stembeleid en het betrokkenheidsbeleid van de Beheerder. Beide documenten kunnen worden geraadpleegd via
de website www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable Investment').
Voorbeelden van selectiecriteria van duurzame beleggingen


Bedrijven die een aanzienlijke blootstelling hebben aan tabak worden uitgesloten van de
beleggingsportefeuille. Tabak is in de eerste plaats een controversieel onderwerp, omdat het verbruik
ervan een sterk negatieve impact heeft op de gezondheid van de mens. Tegelijkertijd levert de tabaksteelt
maar heel weinig voordelen op voor de maatschappij of het milieu. De Beheerder heeft daarom beslist om
niet enkel tabaksproducenten, maar ook de volledige bevoorradingsketen van de tabakssector uit te sluiten
van zijn beleggingsportefeuilles. In de praktijk sluit de Beheerder alle tabaksproducenten alsook alle
tabaksleveranciers, -verdelers en -kleinhandelaars uit op basis van blootstellingsdrempels die kijken naar
het percentage omzet dat wordt gegenereerd, zoals wordt verduidelijkt in het beleid inzake controversiële
activiteiten dat hierboven wordt vernoemd.



Bedrijven die een aanzienlijke blootstelling hebben aan kansspelen worden uitgesloten van de
beleggingsportefeuille. Kansspelen worden immers beschouwd als een controversiële activiteit, vooral
omdat ze mogelijk leiden tot verslaving en financiële problemen. De Beheerder sluit systematisch alle
bedrijven van de beleggingsportefeuilles uit die blootgesteld zijn aan producten en diensten die verband
houden met kansspelen, en dat op basis van een blootstellingsdrempel die kijkt naar de omzet, zoals werd
bepaald in het beleid inzake controversiële activiteiten dat hierboven werd vernoemd.



Bedrijven die een aanzienlijke blootstelling hebben aan thermische steenkool worden uitgesloten van de
beleggingsportefeuille. Elektriciteitsopwekking op basis van steenkool stoot bijzonder veel broeikasgassen
uit, en in het licht van de klimaatverandering en het Klimaatakkoord van Parijs erkent de Beheerder dat het
toekomstige gebruik van thermische steenkool moeilijk te rijmen valt met een duurzame toekomst.
Bijgevolg heeft de Beheerder beslist om alle bedrijven van de beleggingsportefeuilles uit te sluiten die
betrokken zijn bij de ontginning van thermische steenkool, of die activa-uitbreidingsprojecten hebben in
verband met de ontginning van thermische steenkool, of nieuwe activa creëren voor de ontginning van
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thermische steenkool, zoals werd bepaald in het beleid inzake controversiële activiteiten dat hierboven
werd vernoemd.
Financiële derivaten
De financiële derivaten die in voorkomend geval worden gebruikt met het oog op de verwezenlijking van de
beleggingsdoelstellingen van het compartiment, zullen niet worden gebruikt voor het promoten van de
ecologische en/of sociale kenmerken van het compartiment, zoals hierboven beschreven.
Vennootschap die instaat voor de beoordeling van duurzame selectiecriteria
De Beheerder is de vennootschap die instaat voor de beoordeling van duurzame selectiecriteria. Hij maakt
gebruik van de ESG-research die wordt verstrekt door internationaal gereputeerde niet-financiële ratingbureaus.
De Beheerder beschikt over zijn eigen interne ESG-researchcapaciteit, en de ESG-research die wordt verstrekt
door de niet-financiële ratingbureaus wordt, naast andere bronnen, gebruikt als een informatiebron. De
Beheerder behoudt zich tevens het recht voor om op grond van de ontvangen gegevens te bepalen of een bedrijf
al dan niet beantwoordt aan de globale duurzaamheidscriteria, of dat het daarentegen niet compliant is.
Meer informatie:
Meer specifieke informatie over het compartiment vindt u op de website www.dpamfunds.com.

Referentievaluta
EUR

Beleggingshorizon
Minimaal 3 jaar

Risicobeheermethode
Benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach).

Risicofactoren
Om een inzicht te krijgen in de mogelijke risico's die gepaard gaan met een belegging in dit compartiment, dienen de
beleggers het hoofdstuk 'Aan beleggingen in de bevek verbonden risico's' van dit Prospectus te raadplegen, en met
name het hoofdstuk aangaande de specifieke risico's die gepaard gaan met een belegging in Chinese A-Shares.
Beleggers worden verzocht om eveneens het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie
van duurzaamheidsrisico's' te raadplegen voor het ESG-risico.

Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder
Instapvergoeding
Aandelenklasse
A
B
E
F
M
N
V
W

Instapvergoeding
Max. 2%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 2%
Max. 2%
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van het inschrijvingsbedrag dat toekomt aan de instellingen en agenten die de aandelen verhandelen en plaatsen.

Omzettingsvergoeding
Verschil tussen de respectieve instapvergoedingen van de betreffende compartimenten voor zover de
instapvergoeding die binnen het oorspronkelijke compartiment wordt aangerekend, lager is dan degene die binnen het
nieuwe compartiment wordt aangerekend, ten gunste van de plaatsings- en/of verkoopagenten.

Swing pricing
Zodra de NIW een door de Raad van Bestuur vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, kan deze worden gecorrigeerd
op basis van de nettotransactiekosten. De swingfactor waarmee de NIW wordt aangepast, wordt berekend op basis
van de externe makelaarskosten (courtages), belastingen en heffingen alsook op basis van de geschatte verschillen
(spreads) tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert naar aanleiding van de
inschrijving op en/of de inkoop van aandelen. De waarde van de swingfactor wordt bepaald door de Raad van Bestuur
en mag niet meer bedragen dan 3% van de niet-aangepaste NIW.

Provisies en kosten ten laste van het compartiment
Beheervergoeding
Aandelenklassen
A, B
E, F, M, N, V, W

Effectieve beheervergoeding
Max. 1,000% per jaar
Max. 0,500% per jaar

Overige provisies en kosten
De overige provisies en kosten ten laste van het compartiment, zijn beschreven in het deel PROVISIES, LASTEN EN
KOSTEN in het hoofddeel van het prospectus.

Verhandeling van de aandelen
Ter inschrijving aangeboden aandelenklassen
Aandelenklasse

ISIN-code

Munt

Minimaal inschrijvingsbedrag

A
B
E
F
M
N
V
W

LU1499202692
LU0215993790
LU1516019798
LU1516019871
LU1867119122
LU1867119395
LU1867119478
LU1867119635

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

NVT
NVT
EUR 25.000,EUR 25.000,NVT
NVT
NVT
NVT

Vorm van de aandelen
De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen in de zin
van artikel 7.2 van de statuten van de bevek.
Er kunnen fractiewaarden van aandelen (onderaandelen) tot op één duizendste worden uitgegeven.
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Inschrijving, terugbetaling en omzetting
De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die op een Waarderingsdag vóór 12.00 uur worden ontvangen,
worden aanvaard op basis van de NIW van die Waarderingsdag, na verrekening van de vergoedingen die hierboven zijn
vermeld onder 'Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder' en 'Provisies en kosten ten laste van het
compartiment'.
Elke inschrijving en terugbetaling moet uiterlijk twee volledige bankwerkdagen in Luxemburg na de Waarderingsdag
worden vereffend.

Waarderingsdag
Elke volledige bankwerkdag in Luxemburg ('Waarderingsdag') en die zal overeenstemmen met een nettoinventariswaarde die gedateerd zal zijn op deze Waarderingsdag maar berekend zal worden op de bankwerkdag die
volgt op deze Waarderingsdag.

75
DPAM L
Prospectus
Publicatiedatum: Maart 2021

DPAM L

INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE

Beleggingsbeleid
Doel van het compartiment
Dit compartiment stelt zich ten doel beleggers de mogelijkheid te bieden via een actief portefeuillebeheer
posities te laten innemen op de obligatiemarkt.
Het compartiment heeft volgens de SFDR een doelstelling van duurzaam beleggen.
De duurzaamheidsbenadering berust op het onderstaande drievoudige engagement: (1) de verdediging van
fundamentele rechten, (2) geen financiering van controversiële activiteiten die de langetermijnreputatie van de
beleggingen mogelijk kunnen schaden en (3) het stimuleren van best practices en best efforts inzake
duurzaamheid.
Via dat drievoudige engagement streeft het compartiment ernaar om ecologische en sociale doelstellingen te
verwezenlijken en om via de meeste van zijn beleggingen een positieve bijdrage leveren op het vlak van milieu
(toegang tot drinkbaar water en waterzuivering, gebruik van hernieuwbare energie, verantwoorde consumptie,
strijd tegen de klimaatverandering, bescherming van fauna en flora op het land en in het water) en maatschappij
(uitroeiing van armoede, strijd tegen honger, toegang tot gezondheidszorg, toegang tot kwaliteitsonderwijs en
vermindering van de sociale ongelijkheid).
Aangezien dit compartiment een duurzame beleggingsdoelstelling heeft, beoogt het voornamelijk te beleggen in
bedrijven die via hun producten en diensten oplossingen aanreiken voor uitdagingen op het vlak van ecologische
en sociale duurzaamheid. De bijdrage van hun omzet aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties en aan de thema's die verband houden met 'impact investing' (emancipatie, klimaatverandering
en stabiliteit, natuurlijk kapitaal en basisbehoeften) is een essentieel onderdeel in het
beleggingsbeslissingsproces.

Beleggingsbeleid
Het compartiment belegt voornamelijk in obligaties met vaste of vlottende rente en/of in andere schuldeffecten,
uitgedrukt in elke valuta en uitgegeven door openbare en/of particuliere emittenten over de hele wereld.
Het compartiment mag beleggen in converteerbare obligaties (ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactiva)
en/of in aandelen of andere effecten met een aandelenkarakter (ten belope van maximaal 10% van zijn
nettoactiva). Bovendien zullen de beleggingen in voorwaardelijk converteerbare obligaties beperkt worden tot 5%
van de nettoactiva van het compartiment.
Gestructureerde producten worden rechtstreeks aangehouden en mogen niet meer dan 20% van de nettoactiva
van het compartiment uitmaken.
Het compartiment mag in bijkomende orde tevens beleggen in geldmarktinstrumenten (zoals bijvoorbeeld
depositocertificaten, commercial paper en/of orderbriefjes/promessen en/of schatkistpapier).
Het compartiment mag ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in icb’s (icbe’s en/of andere
icb’s, inclusief Exchange Traded Funds (ETF's)), zowel om zijn hoofdbeleggingsbeleid na te streven als om zijn
liquide middelen te beleggen (in dat geval belegt het compartiment in (i) monetaire icb’s (geldmarktfondsen)
en/of (ii) icb’s die beleggen in schuldinstrumenten die op het tijdstip van verwerving een resterende looptijd
hebben van ten hoogste twaalf maanden en/of waarvan de rentevoet minstens eenmaal per jaar wordt
aangepast).
76
DPAM L
Prospectus
Publicatiedatum: Maart 2021

DPAM L

Het compartiment mag binnen de bij wet vastgestelde limieten beleggen in beursgenoteerde derivaten (met
name opties en futures) en/of in onderhands verhandelde derivaten, zoals bijvoorbeeld valutatermijncontracten
('forwards' en/of 'non-deliverable forwards'), kredietverzuimswaps ('credit default swaps' of CDS’s) of renteswaps
('interest rate swaps' of IRS’s), zowel voor de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen als met het oog op
risicoafdekking.
Het compartiment zal niet beleggen in ABS's (asset-backed securities) of MBS's (mortgage-backed securities).

Benchmark
Referentie-index: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index (hierna de 'index' of 'benchmark')
Gebruik van de index:


voor de vergelijking van de prestaties

De index sluit niet aan bij de duurzame beleggingsdoelstelling van het compartiment. Raadpleeg het deel
'Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid', 'Beleggingsstrategie'
hierna voor meer informatie over de manier waarop het compartiment zijn duurzame beleggingsdoelstelling
verwezenlijkt.
Afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten opzichte van de index:
Het compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de
prestatie van de benchmark na te bootsen. De selectie en de weging van de activa in de portefeuille van het
compartiment kunnen aanzienlijk verschillen van de samenstelling van de benchmark.
Leverancier van de index: Bloomberg Index Services Limited
De leverancier van de index is een bij de ESMA geregistreerde entiteit conform de bepalingen van artikel 36 van
Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die
worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie
van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU)
nr. 596/2014.
De Beheervennootschap van de bevek heeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 28.2 van de voornoemde
Verordening, een solide schriftelijke procedure opgesteld en bijgehouden die de maatregelen bepaalt die moeten
worden genomen indien de referentie-index wijzigt of niet langer geleverd wordt. Een kopie van die procedure
kan kosteloos worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de bevek of de Beheervennootschap.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid
Promoten van duurzame beleggingsdoelstellingen
Het promoten van ecologische en sociale doelstellingen vindt plaats via een strikt proces zoals beschreven in de
selectiemethodologie van de beleggingen hierna.
De beleidslijnen inzake redelijke zorgvuldigheid van de Beheerder met betrekking tot de voornaamste negatieve
gevolgen van de beleggingsbeslissingen zijn opgenomen in het beleid inzake duurzame en verantwoorde
beleggingen, dat kan worden geraadpleegd via de website www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable
Investment').
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Geen ernstige afbreuk aan de duurzame beleggingsdoelstelling
De activa in de portefeuille streven ernaar om geen ernstige afbreuk te doen aan andere duurzame
beleggingsdoelstellingen, zoals hierna wordt beschreven. Het beleggingsproces van het compartiment volgt een
strikte ESG-screening in verschillende fasen, zoals beschreven in het beleid inzake duurzame en verantwoorde
beleggingen, in de beleggingsstrategie en in de selectiemethodologie van de beleggingen hieronder.
Via de combinatie van benaderingen die berusten op de toepassing van een filter en de 'best-in-class'-benadering,
maar ook de kwalitatieve fundamentele benadering en het engagement ten aanzien van de bedrijven, zoals
hierna beschreven, streeft de portefeuille ernaar om de potentiële negatieve impact van zijn beleggingen
maximaal terug te dringen en hun positieve netto-impact te optimaliseren door te beleggen in oplossingen voor
duurzame ontwikkeling.
Beleggingsstrategie
Selectiemethodologie van de duurzame beleggingen
De criteria die bedrijven moeten vervullen om te worden opgenomen in het beleggingsuniversum, worden
bepaald op basis van onafhankelijk extern onderzoek en/of intern onderzoek van de Beheerder. Die
selectiecriteria zijn de volgende:


Uitsluitingsfilter op basis van de naleving van het Global Compact van de Verenigde Naties: De
bedrijven moeten voldoen aan de oprichtingsprincipes van het Global Compact van de Verenigde
Naties (mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming, corruptiebestrijding). De Beheerder
maakt gebruik van specifieke ESG-research van niet-financiële ratingbureaus om te bepalen of een
bedrijf al dan niet voldoet aan deze principes.



Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij ernstige ESG-controverses: De bedrijven
mogen niet betrokken zijn bij ernstige ESG-controverses, zoals incidenten of aantijgingen die verband
houden met ecologische, sociale of bestuursproblemen.
De Beheerder maakt gebruik van ESG-research van niet-financiële ratingbureaus om na te gaan hoe
ernstig de controverses zijn waaraan bedrijven zijn blootgesteld, en sluit de meest ernstige
controverses uit. Hij produceert eveneens interne analyses over de ESG-controverses waaraan
bedrijven zijn blootgesteld. De Beheerder behoudt zich het recht voor om eveneens de bedrijven uit
te sluiten die naar zijn oordeel betrokken zijn bij voldoende ernstige controverses.



Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten: Het
uitsluitingsbeleid voor controversiële activiteiten dat de Beheerder op punt heeft gesteld, bestrijkt
meerdere sectoren en economische activiteiten die onderhevig zijn aan een debat of ze al dan niet
ethisch en duurzaam zijn. Voor elk van deze sectoren en economische activiteiten bepaalt het
uitsluitingsbeleid voor controversiële activiteiten de criteria en uitsluitingsdrempels. De bedrijven die
actief zijn in deze controversiële sectoren en activiteiten en beantwoorden aan de uitsluitingscriteria
die zijn geformuleerd in het beleid, worden uitgesloten van de beleggingsportefeuille. Het integrale
beleid kan worden geraadpleegd via de website: www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable
Investment').



Analyse en rating van het ESG-profiel van het bedrijf waarin wordt belegd, via de ESG-Scorecard: de
Beheerder vult de verschillende ESG-uitsluitingsfilters in via Scorecards met ESG-risico's per bedrijf
dat deel uitmaakt van de portefeuille, evenals Checklists voor de beoordeling van de kwaliteit van de
beleggingsideeën, waarbij ESG-criteria in aanmerking worden genomen. Die Scorecards met ESG78
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risico's zijn analysegrids van de meest relevante en significante ESG-risico's waaraan bedrijven zijn
blootgesteld. De Checklists voor de beoordeling van de kwaliteit van de beleggingsideeën bestaan uit
financiële aspecten over de strategie van bedrijven en uit ESG-aspecten. Bij die benadering wordt
systematisch rekening gehouden met de positieve impact voor de duurzame doelstellingen van de
Verenigde Naties in het algemeen, en de doelstellingen die een impact hebben op milieu en
maatschappij in het bijzonder. Die impact wordt geanalyseerd op basis van de blootstelling van de
bedrijven in termen van omzet, en op voorwaarde dat hun activiteiten direct en ondubbelzinnig
hebben bijgedragen aan een van de duurzame doelstellingen en dus een ESG-impact hebben.


Kwalitatieve ESG-benadering: De kwantitatieve screening wordt aangevuld met kwalitatieve analyses
die gebaseerd zijn op de fundamentele research van de Beheerder en de dialogen die met
ondernemingen worden aangegaan over financiële kwesties die betrekking hebben op de strategie
van ondernemingen en de meest relevante en significante ESG-risico's en -uitdagingen waaraan ze
zijn blootgesteld. Bij die kwalitatieve benadering wordt systematisch rekening gehouden met de
positieve impact voor de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties in het algemeen, en de
doelstellingen die een impact hebben op milieu en maatschappij in het bijzonder. De activiteiten van
het bedrijf waarin een belegging wordt overwogen, worden geanalyseerd op basis van de omzet die
het realiseert en die direct en ondubbelzinnig bijdraagt aan een van de duurzame doelstellingen en
dus een ESG-impact heeft.

Het compartiment beperkt zijn beleggingsselectie tot de effecten die in het hierboven bepaalde universum zijn
opgenomen; beleggingen in effecten van bedrijven 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.
Indien het ESG-profiel van een emittent verslechtert en het bedrijf het Global Compact niet langer naleeft of
indien er een zeer ernstige controverse over de emittent aan het licht komt, zal de Beheerder de belegging in het
belang van de aandeelhouders van het compartiment binnen de drie maanden verkopen.
Criteria van goed bestuur
Criteria van goed bestuur zijn in het besluitvormingsproces over beleggingen opgenomen via de verschillende
fasen die hierna zijn beschreven en in het deel 'Selectiemethodologie van de beleggingen' hierboven:
(i)

Uitsluitingsfilter op basis van de naleving van het Global Compact van de Verenigde Naties: de
preventie van corruptie is een van de vier voornaamste thema's van de 10 principes.

(ii)

Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten: criteria van goed
bestuur (ethisch zaken doen, lobbyingbeleid, corporate governance, corruptie en bewustmaking van
de bestuursorganen over ESG-aspecten) worden geanalyseerd op controverses, de ernst daarvan en
de maatregelen die moeten worden genomen

(iii)

Analyse van het ESG-profiel van de bedrijven die in portefeuille worden gehouden via Scorecards met
ESG-risico's: de Scorecards met ESG-risico's omvatten een analyse en een rating voor de corporate
governance van de bedrijven, en in het bijzonder de goede naleving van de principes die zijn
gedefinieerd in het stembeleid van de Beheerder.

(iv)

De fundamentele en kwalitatieve ESG-benadering is grotendeels gewijd aan aspecten van bestuur en
corporate governance.
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Bestuursaspecten vormen ook een integraal deel van de opvolging van de beleggingen, met name via het
stembeleid en het betrokkenheidsbeleid van de Beheerder. Beide documenten kunnen worden geraadpleegd via
de website www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable Investment').
Voorbeelden van selectiecriteria van duurzame beleggingen


Bedrijven die een aanzienlijke blootstelling hebben aan tabak worden uitgesloten van de
beleggingsportefeuille. Tabak is in de eerste plaats een controversieel onderwerp, omdat het verbruik
ervan een sterk negatieve impact heeft op de gezondheid van de mens. Tegelijkertijd levert de tabaksteelt
maar heel weinig voordelen op voor de maatschappij of het milieu. De Beheerder heeft daarom beslist om
niet enkel tabaksproducenten, maar ook de volledige bevoorradingsketen van de tabakssector uit te sluiten
van zijn beleggingsportefeuilles. In de praktijk sluit de Beheerder alle tabaksproducenten alsook alle
tabaksleveranciers, -verdelers en -kleinhandelaars uit op basis van blootstellingsdrempels die kijken naar
het percentage omzet dat wordt gegenereerd, zoals wordt verduidelijkt in het beleid inzake controversiële
activiteiten dat hierboven wordt vernoemd.



Bedrijven die een aanzienlijke blootstelling hebben aan kansspelen worden uitgesloten van de
beleggingsportefeuille. Kansspelen worden immers beschouwd als een controversiële activiteit, vooral
omdat ze mogelijk leiden tot verslaving en financiële problemen. De Beheerder sluit systematisch alle
bedrijven van de beleggingsportefeuilles uit die blootgesteld zijn aan producten en diensten die verband
houden met kansspelen, en dat op basis van een blootstellingsdrempel die kijkt naar de omzet, zoals werd
bepaald in het beleid inzake controversiële activiteiten dat hierboven werd vernoemd.



Bedrijven die een aanzienlijke blootstelling hebben aan thermische steenkool worden uitgesloten van de
beleggingsportefeuille. Elektriciteitsopwekking op basis van steenkool stoot bijzonder veel broeikasgassen
uit, en in het licht van de klimaatverandering en het Klimaatakkoord van Parijs erkent de Beheerder dat het
toekomstige gebruik van thermische steenkool moeilijk te rijmen valt met een duurzame toekomst.
Bijgevolg heeft de Beheerder beslist om alle bedrijven van de beleggingsportefeuilles uit te sluiten die
betrokken zijn bij de ontginning van thermische steenkool, of die activa-uitbreidingsprojecten hebben in
verband met de ontginning van thermische steenkool, of nieuwe activa creëren voor de ontginning van
thermische steenkool, zoals werd bepaald in het beleid inzake controversiële activiteiten dat hierboven
werd vernoemd.

Financiële derivaten
De gebruikte financiële derivaten zullen niet worden gebruikt om de hierboven beschreven duurzame
beleggingsdoelstelling te verwezenlijken.
Vennootschap die instaat voor de beoordeling van duurzame selectiecriteria
De Beheerder is de vennootschap die instaat voor de beoordeling van duurzame selectiecriteria. Hij maakt
gebruik van de ESG-research die wordt verstrekt door internationaal gereputeerde niet-financiële ratingbureaus.
De Beheerder beschikt over zijn eigen interne ESG-researchcapaciteit, en de ESG-research die wordt verstrekt
door de niet-financiële ratingbureaus wordt, naast andere bronnen, gebruikt als een informatiebron. De
Beheerder behoudt zich tevens het recht voor om op grond van de ontvangen gegevens te bepalen of een bedrijf
al dan niet beantwoordt aan de globale duurzaamheidscriteria, of dat het daarentegen niet compliant is.
Meer informatie:
Meer specifieke informatie over het compartiment vindt u op de website www.dpamfunds.com.
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Referentievaluta
EUR

Beleggingshorizon
Minimaal 3 jaar

Risicobeheermethode
Benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach).

Risicofactoren
Om een inzicht te krijgen in de mogelijke risico's die gepaard gaan met een belegging in dit compartiment, dienen
de beleggers het hoofdstuk 'Aan beleggingen in de bevek verbonden risico's' van dit Prospectus te raadplegen,
maar ook het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van duurzaamheidsrisico's' voor
het ESG-risico.

Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder
Instapvergoeding
Aandelenklasse
A
B
E
F
J
L
M
N
P
V
W

Instapvergoeding
Max. 2%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 2%

van het inschrijvingsbedrag dat toekomt aan de instellingen en agenten die de aandelen verhandelen en plaatsen.

Omzettingsvergoeding
Verschil tussen de respectieve instapvergoedingen van de betreffende compartimenten voor zover de
instapvergoeding die binnen het oorspronkelijke compartiment wordt aangerekend, lager is dan degene die
binnen het nieuwe compartiment wordt aangerekend, ten gunste van de plaatsings- en/of verkoopagenten.

Swing pricing
Zodra de NIW een door de Raad van Bestuur vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, kan deze worden
gecorrigeerd op basis van de nettotransactiekosten. De swingfactor waarmee de NIW wordt aangepast, wordt
berekend op basis van de externe makelaarskosten (courtages), belastingen en heffingen alsook op basis van de
geschatte verschillen (spreads) tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert
naar aanleiding van de inschrijving op en/of de inkoop van aandelen. De waarde van de swingfactor wordt
bepaald door de Raad van Bestuur van de bevek en mag niet meer bedragen dan 3% van de niet-aangepaste NIW.
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Provisies en kosten ten laste van het compartiment
Beheervergoeding
Aandelenklassen
A, B,
E, F, M, N, V, W,
J
L
P

Beheerprovisie
Max. 0,800% per jaar
Max. 0,400% per jaar
Max. 0,200% per jaar
Max. 1,200% per jaar
0% per jaar

Overige provisies en kosten
De overige provisies en kosten ten laste van het compartiment, zijn beschreven in het deel PROVISIES, LASTEN EN
KOSTEN in het hoofddeel van het prospectus.

Verhandeling van de aandelen
Ter inschrijving aangeboden aandelenklassen
Aandelenklasse

ISIN-code

Munt

Minimaal
inschrijvingsbedrag

A
B
E
F
D
L
M
N
P
V
W

LU1996436140
LU1996436223
LU1996436496
LU1996436579
LU1996436652
LU1996436736
LU1996436819
LU1996436900
LU1996437031
LU1996437114
LU1996437205

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

NVT
NVT
EUR 25.000,EUR 25.000,NVT
EUR 1.000,NVT
NVT
NVT
NVT
NVT

Vorm van de aandelen
De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen in de
zin van artikel 7 van de statuten.
Er kunnen fractiewaarden van aandelen (onderaandelen) tot op één duizendste worden uitgegeven.

Inschrijving, terugbetaling en omzetting
De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die op een Waarderingsdag vóór 15.00 uur worden
ontvangen, worden aanvaard op basis van de NIW van die Waarderingsdag, na verrekening van de vergoedingen
die hierboven zijn vermeld onder 'Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder' en 'Provisies en kosten ten
laste van het compartiment'.
Elke inschrijving en terugbetaling moet uiterlijk twee volledige bankwerkdagen in Luxemburg na de
Waarderingsdag worden vereffend.
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Waarderingsdag
Elke volledige bankwerkdag in Luxemburg ('Waarderingsdag') en die zal overeenstemmen met een nettoinventariswaarde die gedateerd zal zijn op deze Waarderingsdag maar berekend zal worden op de bankwerkdag
die volgt op deze Waarderingsdag.
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INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE

Beleggingsbeleid
Doel van het compartiment
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin beleggers de mogelijkheid te bieden om via een actief
portefeuillebeheer een blootstelling te verkrijgen aan schuldinstrumenten die worden uitgegeven (of gegarandeerd)
door opkomende landen (met inbegrip van hun territoriale publiekrechtelijke lichamen en publiekrechtelijke (of
daarmee gelijkgestelde) instellingen) of door internationale publiekrechtelijke instellingen, en die worden geselecteerd
op basis van criteria inzake duurzame ontwikkeling.

Beleggingsbeleid
Dit compartiment belegt voornamelijk in obligaties en/of andere schuldinstrumenten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot eeuwigdurende obligaties, aan de inflatie gekoppelde obligaties ('inflation-linked bonds'),
nulcouponobligaties, 'Credit-Linked Notes' en 'Fiduciary Notes') met vaste of variabele rente, luidend in elke valuta, die
worden uitgegeven (of gegarandeerd) door opkomende landen (met inbegrip van hun territoriale publiekrechtelijke
lichamen en publiekrechtelijke (of daarmee gelijkgestelde) instellingen) of door internationale publiekrechtelijke
instellingen (zoals de Wereldbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) en die worden
geselecteerd op basis van criteria inzake duurzame ontwikkeling (zoals bijvoorbeeld sociale rechtvaardigheid, eerbied
voor het milieu en sociaal rechtvaardig politiek en economisch bestuur).
Het compartiment mag in bijkomende orde beleggen in geldmarktinstrumenten (zoals bijvoorbeeld
depositocertificaten, commercial paper en/of orderbriefjes/promessen).
Het compartiment mag ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in icb’s (icbe’s en/of andere icb’s,
inclusief Exchange Traded Funds (ETF's)), zowel om zijn hoofdbeleggingsbeleid na te streven als om zijn liquide
middelen te beleggen (in dat geval belegt het compartiment in (i) monetaire icb’s (geldmarktfondsen) en/of (ii) icb’s die
beleggen in schuldinstrumenten die op het tijdstip van verwerving een resterende looptijd hebben van ten hoogste
twaalf maanden en/of waarvan de rentevoet minstens eenmaal per jaar wordt aangepast).
Het compartiment mag binnen de bij wet vastgestelde limieten beleggen in beursgenoteerde derivaten (met name
opties en futures) en/of in onderhands verhandelde derivaten, zoals bijvoorbeeld valutatermijncontracten ('forwards'
en/of 'non-deliverable forwards'), kredietverzuimswaps ('credit default swaps' of CDS’s) of renteswaps ('interest rate
swaps' of IRS’s), zowel voor de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen als met het oog op risicoafdekking. Het
compartiment zal niet beleggen in ABS’s (asset-backed securities) of MBS’s (mortgage-backed securities).

Benchmark
Referentie-index: n.v.t.
Het compartiment wordt actief beheerd, zonder dat er rekening wordt gehouden met een benchmark.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid
Ecologische en sociale kenmerken van het compartiment, met gedeeltelijke belegging in activa met een
duurzame beleggingsdoelstelling
Het compartiment promoot onder andere een combinatie van ecologische en sociale kenmerken, en kan
gedeeltelijk beleggen in activa met een duurzame beleggingsdoelstelling, volgens de SFDR.
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Het compartiment kan beleggen in een combinatie van enerzijds activa die ecologische en sociale kenmerken
promoten, en anderzijds in activa met een duurzame beleggingsdoelstelling (in de zin van de SFDR).
De activa worden belegd volgens het volgende drievoudige engagement, aangepast aan de context van de
soevereine emittenten:
i)

verdediging van fundamentele rechten;

ii)

geen financiering van controversiële activiteiten die de langetermijnreputatie van de beleggingen
mogelijk kunnen schaden; en

iii)

stimuleren van best practices en best efforts inzake duurzaamheid.

De activa voldoen bijgevolg aan de volgende criteria:


uitsluiting van landen die niet een minimum aan democratie respecteren volgens de
landenclassificatie van Freedom House en/of de Democracy Index gepubliceerd door The Economist
Intelligence Unit;



beperking van de beleggingen al naargelang de duurzaamheidsrating op basis van 5
duurzaamheidspijlers.

Op basis van de duurzaamheidsuitdagingen die eigen zijn aan landen en met de hulp van externe deskundigen,
berust het interne duurzaamheidsmodel op vijf duurzame pijlers:
i)

transparantie en democratische waarden,

ii)

milieu,

iii)

onderwijs en innovatie,

iv)

bevolking, gezondheidszorg en welvaartsverdeling,

v)

economie.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden weerspiegeld in de individuele criteria verdeeld over het
geheel van de vijf pijlers, om rekening te houden met een positieve bijdrage op het vlak van milieu (toegang tot
drinkbaar water en waterzuivering, gebruik van hernieuwbare energie, verantwoorde consumptie, strijd tegen de
klimaatverandering, bescherming van fauna en flora op het land en in het water) en maatschappij (uitroeiing van
armoede, strijd tegen honger, toegang tot gezondheidszorg, toegang tot kwaliteitsonderwijs en vermindering van
de sociale ongelijkheid) via beleggingen in overheidsobligaties.
De beleidslijnen inzake redelijke zorgvuldigheid van de Beheerder met betrekking tot de voornaamste negatieve
gevolgen van de beleggingsbeslissingen zijn opgenomen in het beleid inzake duurzame en verantwoorde
beleggingen, dat kan worden geraadpleegd via de website www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable
Investment').
Geen ernstige afbreuk aan de duurzame beleggingsdoelstelling
De activa in de portefeuille streven ernaar om geen ernstige afbreuk te doen aan andere duurzame
beleggingsdoelstellingen, zoals hierna wordt beschreven. Het beleggingsproces van het compartiment volgt een
strikte ESG-screening in verschillende fasen, zoals beschreven in het beleid inzake duurzame en verantwoorde
beleggingen en in de delen 'beleggingsstrategie' en 'selectiemethodologie van de beleggingen' hieronder.
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Via de combinatie van benaderingen die berusten op de toepassing van een filter, kwalitatieve ESG-analyse en
engagement ten aanzien van bedrijven, zoals hierna beschreven, streeft de portefeuille ernaar om de potentiële
negatieve impact van zijn beleggingen terug te dringen en hun positieve netto-impact te optimaliseren door te
beleggen in oplossingen voor duurzame ontwikkeling.
Beleggingsstrategie
Selectiemethodologie van de beleggingen
De criteria die landen moeten vervullen om te worden opgenomen in het beleggingsuniversum, worden bepaald
op basis van onafhankelijk extern onderzoek en/of intern onderzoek van de Beheerder. Die selectiecriteria zijn de
volgende:


Uitsluitingsfilter op basis van de vereiste democratische minima: de landen die volgens de ngo
Freedom House als 'niet vrij' worden beschouwd en 'autoritaire regimes' volgens de Democracy
Index gepubliceerd door The Economist Intelligence Unit worden uitgesloten van het
beleggingsuniversum.



Analyse en rating van het duurzaamheidsprofiel van het land met behulp van een eigen
duurzaamheidsmodel: via zijn adviesraad over de duurzaamheid van landen heeft de Beheerder vijf
duurzaamheidspijlers en daarmee verband houdende duurzaamheidscriteria gedefinieerd.
Het duurzaamheidsonderzoek wordt gekenmerkt door het gebruik van criteria die regeringen kunnen
gebruiken om hun beleid te beïnvloeden (regering, autoriteiten, wet), door criteria te vermijden die
verband houden met de geografie of de bevolkingsdichtheid van het land. Het model is kwantitatief
en volgt de actuele prestaties van een land. Daardoor is het mogelijk om over vergelijkbare gegevens
te beschikken en hoeft er niet alleen te worden vertrouwd op verdragen, aangezien die geen reële
verbintenis garanderen. Ook worden er geen gegevens gebruikt op basis van toekomstige (politieke,
enz.) beloften.





De gedefinieerde vijf duurzame pijlers zijn de volgende:
(i)

transparantie en democratische
vrouwenrechten, ...

waarden:

corruptie-index,

persvrijheid,

veiligheid,

(ii)

milieu: uitstoot van broeikasgassen, uitstoot van CO2, biodiversiteit, energie-efficiëntie, enz.

(iii)

onderwijs en innovatie: onderwijsuitgaven, deelname aan de verschillende onderwijsniveaus

(iv)

bevolking, gezondheidszorg en welvaartsverdeling: GINI-index, gezondheidszorguitgaven,
inkomensverdeling, armoede,

(v)

economie: concurrentie-index, werkloosheid, ...

Op basis van een zestigtal indicatoren afkomstig uit databases van overheden, internationale
overheidsinstellingen, enz. worden landen onderling beoordeeld en krijgen ze een score tussen 0 en
100.
Het compartiment wordt voor minstens 40% belegd in landen die zijn ingedeeld in het eerste
kwartiel, en voor maximaal in de landen die zijn ingedeeld in het laatste kwartiel.
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Criteria van goed bestuur
Landen die niet een minimum aan democratie respecteren volgens de landenclassificatie van Freedom House
en/of de Democracy Index gepubliceerd door The Economist Intelligence Unit worden van het
beleggingsuniversum uitgesloten.
Bovendien worden er in het beleggingsbeslissingsproces criteria van goed bestuur opgenomen via de
geselecteerde criteria in de pijler 'transparantie en democratische waarden', die met name gebaseerd zijn op de
governance-indicatoren van de Wereldbank. Die berusten op zes governancedimensies:
i.

stem en verantwoordelijkheid,

ii.

politieke stabiliteit en afwezigheid van geweld,

iii.

efficiëntie van de overheid,

iv.

kwaliteit van de reglementering,

v.

rechtsstaat,

vi.

corruptiebestrijding.

Deze geaggregeerde indicatoren combineren de standpunten van een groot aantal ondernemingen, burgers en
deskundigen die enquêtes hebben beantwoord in industrielanden en ontwikkelingslanden. Ze zijn gebaseerd op
meer dan 30 individuele gegevensbronnen geproduceerd door diverse onderzoeksinstituten, denktanks, nietgouvernementele organisaties, internationale organisaties en bedrijven uit de privésector.
Voorbeelden van selectiecriteria van duurzame beleggingen


De ongelijkheidsindex, gepubliceerd door het UNDP, beoordeelt dit wereldwijde probleem doorgaans door
het verloren succes te meten vanwege de genderongelijkheid in drie dimensies (arbeidsmarkt, gezondheid
en emancipatie).



Het belang van beschermde zee- en landzones in verhouding tot de volledige oppervlakte van een land,
gepubliceerd door de Wereldbank, toont aan dat deze laatste zich inzet voor de bescherming van haar
biodiversiteit.



De GINI-coëfficiënt schat de inkomensgelijkheid binnen een land. Hoewel de maatstaaf niet perfect is, blijft
het een belangrijke indicator voor de ongelijkheid binnen een bevolking. Deze indicator moet worden
aangevuld met andere factoren om de verschillende aspecten van de ongelijkheid te kunnen beoordelen, in
het bijzonder het aandeel van het totale inkomen dat wordt verdiend door de 20% van de personen met
het hoogste inkomen, en het deel van het totale inkomen dat wordt verdiend door de laagste lonen of de
armoedegrens.

Financiële derivaten
De financiële derivaten die in voorkomend geval worden gebruikt met het oog op de verwezenlijking van de
beleggingsdoelstellingen van het compartiment, zullen niet worden gebruikt voor het promoten van de
ecologische en/of sociale kenmerken van het compartiment, zoals hierboven beschreven.
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Vennootschap die instaat voor de beoordeling van duurzame selectiecriteria
De Beheerder is de vennootschap die instaat voor de beoordeling van duurzame selectiecriteria. De
duurzaamheid van landen berust op een adviesraad die met name is samengesteld uit externe deskundigen en
die gebruik maakt van duurzaamheidscriteria van betrouwbare en internationaal gerenommeerde bronnen. De
Beheerder beschikt eveneens over zijn eigen interne ESG-researchcapaciteiten. De Beheerder behoudt zich
tevens het recht voor om op grond van de ontvangen gegevens te bepalen of een land al dan niet beantwoordt
aan de globale duurzaamheidscriteria, of dat het daarentegen niet compliant is.
Meer informatie:
Meer specifieke informatie over het compartiment vindt u op de website www.dpamfunds.com.

Referentievaluta
EUR

Beleggingshorizon
Minimaal 4 jaar

Risicobeheermethode
Benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach).

Risicofactoren
Om een inzicht te krijgen in de mogelijke risico's die gepaard gaan met een belegging in dit compartiment, dienen de
beleggers het hoofdstuk 'Aan beleggingen in de bevek verbonden risico's' van dit Prospectus te raadplegen.
Meer specifiek wordt beleggers erop gewezen dat er met bepaalde gestructureerde producten, zoals 'Credit-Linked
Notes', een aanvullend kredietrisico op de emittent van het product gepaard kan gaan. Beleggers worden verzocht
om eveneens het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van duurzaamheidsrisico's'
te raadplegen voor het ESG-risico.

Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder
Instapvergoeding
Aandelenklasse
A
B
B CHF
B USD
E
F
F CHF
F USD
J
L
M
M USD
N

Instapvergoeding
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
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Aandelenklasse
N USD
P
V
W
W CHF
W USD

Instapvergoeding
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%

van het inschrijvingsbedrag dat toekomt aan de instellingen en agenten die de aandelen verhandelen en plaatsen.

Omzettingsvergoeding
Verschil tussen de respectieve instapvergoedingen van de betreffende compartimenten voor zover de
instapvergoeding die binnen het oorspronkelijke compartiment wordt aangerekend, lager is dan degene die binnen het
nieuwe compartiment wordt aangerekend, ten gunste van de plaatsings- en/of verkoopagenten.

Swing pricing
Zodra de NIW een door de Raad van Bestuur vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, kan deze worden gecorrigeerd
op basis van de nettotransactiekosten. De swingfactor waarmee de NIW wordt aangepast, wordt berekend op basis
van de externe makelaarskosten (courtages), belastingen en heffingen alsook op basis van de geschatte verschillen
(spreads) tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert naar aanleiding van de
inschrijving op en/of de inkoop van aandelen. De waarde van de swingfactor wordt bepaald door de Raad van Bestuur
en mag niet meer bedragen dan 3% van de niet-aangepaste NIW.

Provisies en kosten ten laste van het compartiment
Beheervergoeding
Aandelenklassen
A, B, B CHF, B USD
E, F, F CHF, F USD, M, M USD,
N, N USD, V, W, W CHF, W
USD
J
L
P

Beheervergoeding
Max. 0,800% per jaar
Max. 0,400% per jaar

Max. 0,200% per jaar
Max. 1,200% per jaar
0% per jaar

Overige provisies en kosten
De overige provisies en kosten ten laste van het compartiment, zijn beschreven in het deel PROVISIES, LASTEN EN
KOSTEN in het hoofddeel van het prospectus.

Verhandeling van de aandelen
Ter inschrijving aangeboden aandelenklassen
Aandelenklasse

ISIN-code

Munt

Minimaal inschrijvingsbedrag

A
B
B CHF

LU0907927171
LU0907927338
LU0966596107

EUR
EUR
CHF

NVT
NVT
NVT
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Aandelenklasse

ISIN-code

Munt

Minimaal inschrijvingsbedrag

B USD
E
F
F CHF
F USD
J
L
M
M USD
N
N USD
P
V
W
W CHF
W USD

LU1200235353
LU0907927841
LU0907928062
LU0966596362
LU1200235437
LU1518616955
LU0907928575
LU1518617094
LU1874836114
LU1518616799
LU1874836205
LU0907928732
LU0966596529
LU0966596875
LU1874836387
LU1200235601

USD
EUR
EUR
CHF
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
CHF
USD

NVT
EUR 25.000,EUR 25.000,CHF 25.000,USD 25.000,NVT
EUR 1.000,NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT

Vorm van de aandelen
De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen in
overeenstemming met artikel 7 van de statuten.
Er kunnen fractiewaarden van aandelen (onderaandelen) tot op één duizendste worden uitgegeven.

Inschrijving, terugbetaling en omzetting
De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die op een Waarderingsdag vóór 15.00 uur worden ontvangen,
worden aanvaard op basis van de NIW van die Waarderingsdag, na verrekening van de vergoedingen die hierboven zijn
vermeld onder 'Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder' en 'Provisies en kosten ten laste van het
compartiment'.
Elke inschrijving en terugbetaling moet uiterlijk twee volledige bankwerkdagen in Luxemburg na de Waarderingsdag
worden vereffend.

Waarderingsdag
Elke volledige bankwerkdag in Luxemburg ('Waarderingsdag') en die zal overeenstemmen met een nettoinventariswaarde die gedateerd zal zijn op deze Waarderingsdag maar berekend zal worden op de bankwerkdag die
volgt op deze Waarderingsdag.
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INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD

Beleggingsbeleid
Doel van het compartiment
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin beleggers de mogelijkheid te bieden om via een actief
portefeuillebeheer een blootstelling te verkrijgen aan schuldinstrumenten die worden uitgegeven door bedrijven uit de
hele wereld en die een hoog rendement bieden.

Beleggingsbeleid
Dit compartiment belegt voornamelijk in obligaties en/of andere schuldinstrumenten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot eeuwigdurende obligaties, achtergestelde obligaties, nulcouponobligaties en/of obligaties waarvan de
rente 'in natura' kan worden gekapitaliseerd of betaald door de uitgifte van nieuwe obligaties ('PIK Bonds')) met vaste
of variabele rente, op korte, middellange of lange termijn, luidend in euro en uitgegeven door bedrijven (buiten de
financiële sector) uit de hele wereld en die een hoog rendement bieden.
Het compartiment mag beleggen in converteerbare obligaties (ten belope van maximaal 25% van zijn nettoactiva)
en/of in aandelen of andere effecten met een aandelenkarakter (ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactiva).
Het compartiment mag in bijkomende orde beleggen in geldmarktinstrumenten (zoals bijvoorbeeld
depositocertificaten, commercialpaper, orderbriefjes/promessen en/of schatkistpapier).
Het compartiment mag ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in icb’s (icbe’s en/of andere icb’s,
inclusief Exchange Traded Funds (ETF's)), zowel om zijn hoofdbeleggingsbeleid na te streven als om zijn liquide
middelen te beleggen (in dat geval belegt het compartiment in (i) monetaire icb’s (geldmarktfondsen) en/of (ii) icb’s die
beleggen in schuldinstrumenten die op het tijdstip van verwerving een resterende looptijd hebben van ten hoogste
twaalf maanden en/of waarvan de rentevoet minstens eenmaal per jaar wordt aangepast).
Het compartiment mag binnen de bij wet vastgestelde limieten beleggen in beursgenoteerde derivaten (met name
opties en futures) en/of in onderhands verhandelde derivaten, zoals bijvoorbeeld valutatermijncontracten ('forwards'),
zowel voor de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen als met het oog op risicoafdekking.
Het compartiment zal niet beleggen in ABS's (asset-backed securities) of MBS's (mortgage-backed securities).

Benchmark
Referentie-index: Bloomberg Barclays Euro High Yield 3% Capped ex Fin (hierna de 'index' of 'benchmark')
Gebruik van de index:


voor de vergelijking van de prestaties

Afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten opzichte van de index:
Het compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de
prestatie van de benchmark na te bootsen. De selectie en de weging van de activa in de portefeuille van het
compartiment kunnen aanzienlijk verschillen van de samenstelling van de benchmark.
Leverancier van de index: Bloomberg Index Services Limited
De leverancier van de index is een bij de ESMA geregistreerde entiteit conform de bepalingen van artikel 36 van
Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die
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worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie
van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU)
nr. 596/2014.
De Beheervennootschap van de bevek heeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 28.2 van de voornoemde
Verordening, een solide schriftelijke procedure opgesteld en bijgehouden die de maatregelen bepaalt die moeten
worden genomen indien de referentie-index wijzigt of niet langer geleverd wordt. Een kopie van die procedure
kan kosteloos worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de bevek of de Beheervennootschap.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid
Beleggers worden verzocht om het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van
duurzaamheidsrisico's' van dit Prospectus te raadplegen.

Referentievaluta
EUR

Beleggingshorizon
Minimaal 4 jaar

Risicobeheermethode
Benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach).

Risicofactoren
Om een inzicht te krijgen in de mogelijke risico's die gepaard gaan met een belegging in dit compartiment, dienen de
beleggers het hoofdstuk 'Aan beleggingen in de bevek verbonden risico's' van dit Prospectus te raadplegen, maar
eveneens het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van duurzaamheidsrisico's' voor
het ESG-risico.

Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder
Instapvergoeding
Aandelenklasse
A
B
E
F
J
L
M
N
P
V
W

Instapvergoeding
Max. 2%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 2%

van het inschrijvingsbedrag dat toekomt aan de instellingen en agenten die de aandelen verhandelen en plaatsen.

92
DPAM L
Prospectus
Publicatiedatum: Maart 2021

DPAM L

Omzettingsvergoeding
Verschil tussen de respectieve instapvergoedingen van de betreffende compartimenten voor zover de
instapvergoeding die binnen het oorspronkelijke compartiment wordt aangerekend, lager is dan degene die binnen het
nieuwe compartiment wordt aangerekend, ten gunste van de plaatsings- en/of verkoopagenten.

Swing pricing
Zodra de NIW een door de Raad van Bestuur vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, kan deze worden gecorrigeerd
op basis van de nettotransactiekosten. De swingfactor waarmee de NIW wordt aangepast, wordt berekend op basis
van de externe makelaarskosten (courtages), belastingen en heffingen alsook op basis van de geschatte verschillen
(spreads) tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert naar aanleiding van de
inschrijving op en/of de inkoop van aandelen. De waarde van de swingfactor wordt bepaald door de Raad van Bestuur
en mag niet meer bedragen dan 3% van de niet-aangepaste NIW.

Provisies en kosten ten laste van het compartiment
Beheervergoeding
Aandelenklassen
A, B
E, F, M, N, V, W
J
L
P

Beheervergoeding
Max. 0,800% per jaar
Max. 0,400% per jaar
Max. 0,200% per jaar
Max. 1,200% per jaar
0% per jaar

Overige provisies en kosten
De overige provisies en kosten ten laste van het compartiment, zijn beschreven in het deel PROVISIES, LASTEN EN
KOSTEN in het hoofddeel van het prospectus.

Verhandeling van de aandelen
Ter inschrijving aangeboden aandelenklassen
Aandelenklasse

ISIN-code

Munt

Minimaal inschrijvingsbedrag

A
B
E
F
J
L
M
N
P
V
W

LU0966248915
LU0966249301
LU0966249483
LU0966249640
LU1518617250
LU0966249996
LU1518617334
LU1518617417
LU0966250143
LU0966250655
LU0966250812

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

NVT
NVT
EUR 25.000,EUR 25.000,NVT
EUR 1.000,NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
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Vorm van de aandelen
De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen in de zin
van artikel 7.2 van de statuten van de bevek.
Er kunnen fractiewaarden van aandelen (onderaandelen) tot op één duizendste worden uitgegeven.

Inschrijving, terugbetaling en omzetting
De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die op een Waarderingsdag vóór 15.00 uur worden ontvangen,
worden aanvaard op basis van de NIW van die Waarderingsdag, na verrekening van de vergoedingen die hierboven zijn
vermeld onder 'Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder' en 'Provisies en kosten ten laste van het
compartiment'.
Elke inschrijving en terugbetaling moet uiterlijk twee volledige bankwerkdagen in Luxemburg na de Waarderingsdag
worden vereffend.

Waarderingsdag
Elke volledige bankwerkdag in Luxemburg ('Waarderingsdag') en die zal overeenstemmen met een nettoinventariswaarde die gedateerd zal zijn op deze Waarderingsdag maar berekend zal worden op de bankwerkdag die
volgt op deze Waarderingsdag.
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INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM

Beleggingsbeleid
Doel van het compartiment
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin beleggers de mogelijkheid te bieden om via een actief
portefeuillebeheer een blootstelling te verkrijgen aan schuldinstrumenten die luiden in euro, die een hoog rendement
bieden en waarvan de looptijd (bij de uitgifte) of de resterende looptijd (op het tijdstip van verwerving) ten hoogste
vier jaar bedraagt.

Beleggingsbeleid
Het compartiment belegt voornamelijk in obligaties en/of andere schuldinstrumenten, met vaste of variabele rente,
die luiden in euro (of indien ze in een andere valuta zijn uitgedrukt, waarvan het wisselkoers- of valutarisico voor
minstens 90% is afgedekt), die een hoog rendement bieden en waarvan de looptijd (bij de uitgifte) of de resterende
looptijd (op het tijdstip van verwerving door het compartiment) ten hoogste vier jaar bedraagt.
Gestructureerde producten worden rechtstreeks gehouden en mogen niet meer dan 20% van de nettoactiva van het
compartiment uitmaken.
Het compartiment mag in bijkomende orde beleggen in geldmarktinstrumenten (zoals bijvoorbeeld
depositocertificaten, commercial paper en/of orderbriefjes/promessen).
Het compartiment mag ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in icb’s (icbe’s en/of andere icb’s,
inclusief Exchange Traded Funds (ETF's)), zowel om zijn hoofdbeleggingsbeleid na te streven als om zijn liquide
middelen te beleggen (in dat geval belegt het compartiment in (i) monetaire icb’s (geldmarktfondsen) en/of (ii) icb’s die
beleggen in schuldinstrumenten die op het tijdstip van verwerving een resterende looptijd hebben van ten hoogste
twaalf maanden en/of waarvan de rentevoet minstens eenmaal per jaar wordt aangepast).
Het compartiment mag binnen de bij wet vastgestelde limieten beleggen in beursgenoteerde derivaten (met name
opties en futures) en/of in onderhands verhandelde derivaten, zoals bijvoorbeeld valutatermijncontracten ('forwards'),
kredietverzuimswaps ('credit default swaps' of CDS’s) of renteswaps ('interest rate swaps' of IRS’s), zowel voor de
verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen als met het oog op risicoafdekking.
Het compartiment zal niet beleggen in ABS's (asset-backed securities) of MBS's (mortgage-backed securities).

Benchmark
Referentie-index: n.v.t.
Het compartiment wordt actief beheerd, zonder dat er rekening wordt gehouden met een benchmark.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid
Beleggers worden verzocht om het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van
duurzaamheidsrisico's' van dit Prospectus te raadplegen.

Referentievaluta
EUR

Beleggingshorizon
Minimaal 5 jaar
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Risicobeheermethode
Benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach).

Risicofactoren
Om een inzicht te krijgen in de mogelijke risico's die gepaard gaan met een belegging in dit compartiment, dienen de
beleggers het hoofdstuk 'Aan beleggingen in de bevek verbonden risico's' van dit Prospectus te raadplegen, maar
eveneens het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van duurzaamheidsrisico's' voor
het ESG-risico.

Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder
Instapvergoeding
Aandelenklasse
A
B
B CHF
B LC
E
F
F CHF
F LC
J
L
M
N
P
V
W

Instapvergoeding
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 2%

van het inschrijvingsbedrag dat toekomt aan de instellingen en agenten die de aandelen verhandelen en plaatsen.

Omzettingsvergoeding
Verschil tussen de respectieve instapvergoedingen van de betreffende compartimenten voor zover de
instapvergoeding die binnen het oorspronkelijke compartiment wordt aangerekend, lager is dan degene die binnen het
nieuwe compartiment wordt aangerekend, ten gunste van de plaatsings- en/of verkoopagenten.

Swing pricing
Zodra de NIW een door de Raad van Bestuur vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, kan deze worden gecorrigeerd
op basis van de nettotransactiekosten. De swingfactor waarmee de NIW wordt aangepast, wordt berekend op basis
van de externe makelaarskosten (courtages), belastingen en heffingen alsook op basis van de geschatte verschillen
(spreads) tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert naar aanleiding van de
inschrijving op en/of de inkoop van aandelen. De waarde van de swingfactor wordt bepaald door de Raad van Bestuur
en mag niet meer bedragen dan 3% van de niet-aangepaste NIW.
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Provisies en kosten ten laste van het compartiment
Beheervergoeding
Aandelenklassen
A, B, B CHF
B LC
E, F, F CHF, M, N, V, W
F LC
J
L
P

Beheervergoeding
Max. 0,600% per jaar
Max 1,200% per jaar
Max. 0,300% per jaar
Max 0,600% per jaar
Max. 0,150% per jaar
Max. 0,900% per jaar
0% per jaar

Overige provisies en kosten
De overige provisies en kosten ten laste van het compartiment, zijn beschreven in het deel PROVISIES, LASTEN EN
KOSTEN in het hoofddeel van het prospectus.

Verhandeling van de aandelen
Ter inschrijving aangeboden aandelenklassen
Aandelenklasse

ISIN-code

Munt

Minimaal inschrijvingsbedrag

A
B
B CHF
B LC
E
F
F CHF
F LC
J
L
M
N
P
V
W

LU0517221833
LU0517222054
LU0966594748
LU2170442789
LU0517222302
LU0517222484
LU0966594821
LU2170442862
LU1518615981
LU0607297198
LU1518616013
LU1518616104
LU0517222724
LU0966595042
LU0966595125

EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

NVT
NVT
NVT
NVT
EUR 25.000,EUR 25.000,CHF 25.000,NVT
NVT
EUR 1.000,NVT
NVT
NVT
NVT
NVT

Vorm van de aandelen
De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen in de zin
van artikel 7.2 van de statuten van de bevek.
Er kunnen fractiewaarden van aandelen (onderaandelen) tot op één duizendste worden uitgegeven.

Inschrijving, terugbetaling en omzetting
De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die op een Waarderingsdag vóór 15.00 uur worden ontvangen,
worden aanvaard op basis van de NIW van die Waarderingsdag, na verrekening van de vergoedingen die hierboven zijn
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vermeld onder 'Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder' en 'Provisies en kosten ten laste van het
compartiment'.
Elke inschrijving en terugbetaling moet uiterlijk twee volledige bankwerkdagen in Luxemburg na de Waarderingsdag
worden vereffend.

Soft closing en hard closing procedure
Gelet op het beleggingsbeleid en beperkingen die er kunnen bestaan inzake beschikbare middelen en
beleggingscapaciteit, heeft de Raad van Bestuur een 'soft closing' procedure (gedeeltelijke sluiting) van het
compartiment op punt gesteld met de mogelijkheid om een 'hard closing' (volledige sluiting) toe te passen vanaf een
bepaalde drempel die hierna wordt omschreven.
De Raad van Bestuur heeft bijgevolg een 'soft closing' vastgelegd zodra de nettoactiva van het compartiment 800
miljoen euro bereiken (hierna gedefinieerd als de 'Drempel').
Wanneer die Drempel bereikt wordt, zullen alle nieuwe inschrijvingen die afkomstig zijn van beleggers die niet
ingeschreven zijn in het aandeelhouderregister van het compartiment niet langer aanvaard worden.
Wanneer er meerdere inschrijvingsorders op dezelfde dag binnenkomen bij de transfer agent en registerhouder die de
nettoactiva van het compartiment boven de Drempel laten stijgen, zullen deze in volgorde van aankomst behandeld
worden en enkel het/de inschrijvingsorder(s) die aan de Drempel komen zal/zullen behandeld worden. Elk ander order
dat aankomt na dit order dat de Drempel doet overschrijden, zal door de transfer agent of registerhouder geweigerd
worden, behoudens andersluidende instructie van de Raad van Bestuur . Zodra de Drempel bereikt wordt, zal er een
bericht worden geplaatst op de website van de beheervennootschap van de bevek (www.dpas.lu).
Bovendien behoudt de raad van bestuur van de bevek zich het recht voor om een 'hard closing' toe te passen zodra de
nettoactiva van het compartiment een bepaald bedrag bereiken dat de Raad van Bestuur op een later tijdstip zal
kunnen vastleggen (hierna gedefinieerd als het 'Plafond').
Zodra dit Plafond bereikt wordt, zal elke nieuwe inschrijving geweigerd worden. Wanneer er één of meerdere
inschrijvingsorders op dezelfde waarderingsdag binnenkomen bij de transfer agent en registerhouder die de
nettoactiva van het compartiment boven het Plafond laten stijgen, zullen deze in volgorde van aankomst behandeld
worden en enkel het/de inschrijvingsorder(s) die aan het Plafond komen zal/zullen behandeld worden. Het/de order(s)
dat/die aankomt/aankomen na dit order dat het Plafond doet overschrijden, zal door de transfer agent of
registerhouder geweigerd worden, behoudens andersluidende instructie van de raad van bestuur van de BEVEK. Zodra
het Plafond bereikt wordt, zal er een bericht worden geplaatst op de website van de beheervennootschap van de
BEVEK (www.dpas.lu).
De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om het compartiment opnieuw open te stellen voor inschrijvingen
van bestaande aandeelhouders indien de nettoactiva van het compartiment zouden dalen tot onder het Plafond dat
werd vastgelegd door de Raad van Bestuur.
Ook behoudt de Raad van Bestuur zich het recht voor om het compartiment opnieuw open te stellen voor
inschrijvingen van alle aandeelhouders indien de nettoactiva van het compartiment zouden dalen tot onder de
Drempel die werd vastgelegd door de Raad van Bestuur. Zodra de Raad van Bestuur beslist heeft dat het
compartiment opnieuw inschrijvingen zal aanvaarden, zal er een bericht worden geplaatst op de website van de
Beheervennootschap (www.dpas.lu).

98
DPAM L
Prospectus
Publicatiedatum: Maart 2021

DPAM L

Waarderingsdag
Elke volledige bankwerkdag in Luxemburg ('Waarderingsdag') en die zal overeenstemmen met een nettoinventariswaarde die gedateerd zal zijn op deze Waarderingsdag maar berekend zal worden op de bankwerkdag die
volgt op deze Waarderingsdag.
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INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE

Beleggingsbeleid
Doel van het compartiment
De doelstelling van het compartiment bestaat erin om beleggers via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te
bieden aan schuldbewijzen uitgedrukt in euro en die een kredietrating hebben gekregen die minstens overeenstemt
met de rating 'investment grade' en gekozen werden op basis van criteria op het vlak van duurzame ontwikkeling.
Het compartiment heeft volgens de SFDR een doelstelling van duurzaam beleggen.
De duurzaamheidsbenadering berust op het onderstaande drievoudige engagement: (1) de verdediging van
fundamentele rechten, (2) geen financiering van controversiële activiteiten die de langetermijnreputatie van de
beleggingen mogelijk kunnen schaden en (3) het stimuleren van best practices en best efforts inzake
duurzaamheid.
Via dat drievoudige engagement streeft het compartiment ernaar om ecologische en sociale doelstellingen te
verwezenlijken en om via de meeste van zijn beleggingen een positieve bijdrage leveren op het vlak van milieu
(toegang tot drinkbaar water en waterzuivering, gebruik van hernieuwbare energie, verantwoorde consumptie,
strijd tegen de klimaatverandering, bescherming van fauna en flora op het land en in het water) en maatschappij
(uitroeiing van armoede, strijd tegen honger, toegang tot gezondheidszorg, toegang tot kwaliteitsonderwijs en
vermindering van de sociale ongelijkheid).
Aangezien dit compartiment een duurzame beleggingsdoelstelling heeft, beoogt het voornamelijk te beleggen in
bedrijven die via hun producten en diensten oplossingen aanreiken voor uitdagingen op het vlak van ecologische
en sociale duurzaamheid. De bijdrage van hun omzet aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties en aan de thema's die verband houden met 'impact investing' (emancipatie, klimaatverandering
en stabiliteit, natuurlijk kapitaal en basisbehoeften) is een essentieel onderdeel in het
beleggingsbeslissingsproces.

Beleggingsbeleid
Het compartiment belegt voornamelijk in obligaties en/of andere schuldinstrumenten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot eeuwigdurende obligaties en nulcouponobligaties) met vaste of variabele rente, uitgedrukt in euro,
uitgegeven door bedrijven en waarvan de kredietrating (of bij ontstentenis, die van hun emittent) minstens
overeenstemt met BBB-/Baa3 ('investment grade') volgens de ratingschaal van de ratingbureaus S&P/Moody's en
worden gekozen op basis van criteria op het vlak van duurzame ontwikkeling (zoals bijvoorbeeld maatschappelijke
billijkheid, respect voor het milieu en een eerlijk politiek en sociaal-economisch bestuur).
Het compartiment mag in bijkomende orde beleggen in geldmarktinstrumenten (zoals bijvoorbeeld
depositocertificaten, commercial paper en/of orderbriefjes/promessen).
Het compartiment mag ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in icb’s (icbe’s en/of andere icb’s,
inclusief Exchange Traded Funds (ETF's)), zowel om zijn hoofdbeleggingsbeleid na te streven als om zijn liquide
middelen te beleggen (in dat geval belegt het compartiment in (i) monetaire icb’s (geldmarktfondsen) en/of (ii) icb’s die
beleggen in schuldinstrumenten die op het tijdstip van verwerving een resterende looptijd hebben van ten hoogste
twaalf maanden en/of waarvan de rentevoet minstens eenmaal per jaar wordt aangepast).
Het compartiment mag binnen de bij wet vastgestelde limieten beleggen in beursgenoteerde derivaten (met name
opties en futures) en/of in onderhands verhandelde derivaten, zoals bijvoorbeeld valutatermijncontracten ('forwards'),
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kredietverzuimswaps ('credit default swaps' of CDS’s) of renteswaps ('interest rate swaps' of IRS’s), zowel voor de
verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen als met het oog op risicoafdekking.

Benchmark
Referentie-index: iBoxx Euro Corporate All Maturities Total Return (hierna de 'index' of 'benchmark')
Gebruik van de index:


voor de vergelijking van de prestaties

De index sluit niet aan bij de duurzame beleggingsdoelstelling van het compartiment. Raadpleeg het deel
'Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid', 'Beleggingsstrategie'
hierna voor meer informatie over de manier waarop het compartiment zijn duurzame beleggingsdoelstelling
verwezenlijkt.
Afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten opzichte van de index:
Het compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de
prestatie van de benchmark na te bootsen. De selectie en de weging van de activa in de portefeuille van het
compartiment kunnen aanzienlijk verschillen van de samenstelling van de benchmark.
Leverancier van de index: IHS Markit Benchmark Administration Limited
De leverancier van de index is een bij de ESMA geregistreerde entiteit conform de bepalingen van artikel 36 van
Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die
worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie
van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en
Verordening (EU) nr. 596/2014.
De Beheervennootschap van de bevek heeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 28.2 van de voornoemde
Verordening, een solide schriftelijke procedure opgesteld en bijgehouden die de maatregelen bepaalt die moeten
worden genomen indien de referentie-index wijzigt of niet langer geleverd wordt. Een kopie van die procedure
kan kosteloos worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de bevek of de Beheervennootschap.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid
Promoten van duurzame beleggingsdoelstellingen
Het promoten van ecologische en sociale doelstellingen vindt plaats via een strikt proces zoals beschreven in de
selectiemethodologie van de beleggingen hierna.
De beleidslijnen inzake redelijke zorgvuldigheid van de Beheerder met betrekking tot de voornaamste negatieve
gevolgen van de beleggingsbeslissingen zijn opgenomen in het beleid inzake duurzame en verantwoorde
beleggingen, dat kan worden geraadpleegd via de website www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable
Investment').
Geen ernstige afbreuk aan de duurzame beleggingsdoelstelling
De activa in de portefeuille streven ernaar om geen ernstige afbreuk te doen aan andere duurzame
beleggingsdoelstellingen, zoals hierna wordt beschreven. Het beleggingsproces van het compartiment volgt een
strikte ESG-screening in verschillende fasen, zoals beschreven in het beleid inzake duurzame en verantwoorde
beleggingen, in de beleggingsstrategie en in de selectiemethodologie van de beleggingen hieronder.
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Via de combinatie van benaderingen die berusten op de toepassing van een filter en de 'best-in-class'-benadering,
maar ook de kwalitatieve fundamentele benadering en het engagement ten aanzien van de bedrijven, zoals
hierna beschreven, streeft de portefeuille ernaar om de potentiële negatieve impact van zijn beleggingen
maximaal terug te dringen en hun positieve netto-impact te optimaliseren door te beleggen in oplossingen voor
duurzame ontwikkeling.
Beleggingsstrategie
Selectiemethodologie van de duurzame beleggingen
De criteria die bedrijven moeten vervullen om te worden opgenomen in het beleggingsuniversum, worden
bepaald op basis van onafhankelijk extern onderzoek en/of intern onderzoek van de Beheerder. Die
selectiecriteria zijn de volgende:


Uitsluitingsfilter op basis van de naleving van het Global Compact van de Verenigde Naties: De
bedrijven moeten voldoen aan de oprichtingsprincipes van het Global Compact van de Verenigde
Naties (mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming, corruptiebestrijding). De Beheerder
maakt gebruik van specifieke ESG-research van niet-financiële ratingbureaus om te bepalen of een
bedrijf al dan niet voldoet aan deze principes.



Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij ernstige ESG-controverses: De bedrijven
mogen niet betrokken zijn bij ernstige ESG-controverses, zoals incidenten of aantijgingen die verband
houden met ecologische, sociale of bestuursproblemen.
De Beheerder maakt gebruik van ESG-research van niet-financiële ratingbureaus om na te gaan hoe
ernstig de controverses zijn waaraan bedrijven zijn blootgesteld, en sluit de meest ernstige
controverses uit. Hij produceert eveneens interne analyses over de ESG-controverses waaraan
bedrijven zijn blootgesteld. De Beheerder behoudt zich het recht voor om eveneens de bedrijven uit
te sluiten die naar zijn oordeel betrokken zijn bij voldoende ernstige controverses.



Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten: Het
uitsluitingsbeleid voor controversiële activiteiten dat de Beheerder op punt heeft gesteld, bestrijkt
meerdere sectoren en economische activiteiten die onderhevig zijn aan een debat of ze al dan niet
ethisch en duurzaam zijn. Voor elk van deze sectoren en economische activiteiten bepaalt het
uitsluitingsbeleid voor controversiële activiteiten de criteria en uitsluitingsdrempels. De bedrijven die
actief zijn in deze controversiële sectoren en activiteiten en beantwoorden aan de uitsluitingscriteria
die zijn geformuleerd in het beleid, worden uitgesloten van de beleggingsportefeuille. Het integrale
beleid kan worden geraadpleegd via de website: www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable
Investment').



Analyse en rating van het ESG-profiel van het bedrijf waarin wordt belegd, via de ESG-Scorecard: de
Beheerder vult de verschillende ESG-uitsluitingsfilters in via Scorecards met ESG-risico's per bedrijf
dat deel uitmaakt van de portefeuille, evenals Checklists voor de beoordeling van de kwaliteit van de
beleggingsideeën, waarbij ESG-criteria in aanmerking worden genomen. Die Scorecards met ESGrisico's zijn analysegrids van de meest relevante en significante ESG-risico's waaraan bedrijven zijn
blootgesteld. De Checklists voor de beoordeling van de kwaliteit van de beleggingsideeën bestaan uit
financiële aspecten over de strategie van bedrijven en uit ESG-aspecten. Bij die benadering wordt
systematisch rekening gehouden met de positieve impact voor de duurzame doelstellingen van de
Verenigde Naties in het algemeen, en de doelstellingen die een impact hebben op milieu en
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maatschappij in het bijzonder. Die impact wordt geanalyseerd op basis van de blootstelling van de
bedrijven in termen van omzet, en op voorwaarde dat hun activiteiten direct en ondubbelzinnig
hebben bijgedragen aan een van de duurzame doelstellingen en dus een ESG-impact hebben.


Kwalitatieve ESG-benadering: De kwantitatieve screening wordt aangevuld met kwalitatieve analyses
die gebaseerd zijn op de fundamentele research van de Beheerder en de dialogen die met
ondernemingen worden aangegaan over financiële kwesties die betrekking hebben op de strategie
van ondernemingen en de meest relevante en significante ESG-risico's en -uitdagingen waaraan ze
zijn blootgesteld. Bij die kwalitatieve benadering wordt systematisch rekening gehouden met de
positieve impact voor de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties in het algemeen, en de
doelstellingen die een impact hebben op milieu en maatschappij in het bijzonder. De activiteiten van
het bedrijf waarin een belegging wordt overwogen, worden geanalyseerd op basis van de omzet die
het realiseert en die direct en ondubbelzinnig bijdraagt aan een van de duurzame doelstellingen en
dus een ESG-impact heeft.

Het compartiment beperkt zijn beleggingsselectie tot de effecten die in het hierboven bepaalde universum zijn
opgenomen; beleggingen in effecten van bedrijven 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.
Indien het ESG-profiel van een emittent verslechtert en het bedrijf het Global Compact niet langer naleeft of
indien er een zeer ernstige controverse over de emittent aan het licht komt, zal de Beheerder de belegging in het
belang van de aandeelhouders van het compartiment binnen de drie maanden verkopen.
Criteria van goed bestuur
Criteria van goed bestuur zijn in het besluitvormingsproces over beleggingen opgenomen via de verschillende
fasen die hierna zijn beschreven en in het deel 'Selectiemethodologie van de beleggingen' hierboven:
(i)

Uitsluitingsfilter op basis van de naleving van het Global Compact van de Verenigde Naties: de
preventie van corruptie is een van de vier voornaamste thema's van de 10 principes.

(ii)

Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten: criteria van goed
bestuur (ethisch zaken doen, lobbyingbeleid, corporate governance, corruptie en bewustmaking van
de bestuursorganen over ESG-aspecten) worden geanalyseerd op controverses, de ernst daarvan en
de maatregelen die moeten worden genomen

(iii)

Analyse van het ESG-profiel van de bedrijven die in portefeuille worden gehouden via Scorecards met
ESG-risico's: de Scorecards met ESG-risico's omvatten een analyse en een rating voor de corporate
governance van de bedrijven, en in het bijzonder de goede naleving van de principes die zijn
gedefinieerd in het stembeleid van de Beheerder.

(iv)

De fundamentele en kwalitatieve ESG-benadering is grotendeels gewijd aan aspecten van bestuur en
corporate governance.

Bestuursaspecten vormen ook een integraal deel van de opvolging van de beleggingen, met name via het
stembeleid en het betrokkenheidsbeleid van de Beheerder. Beide documenten kunnen worden geraadpleegd via
de website www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable Investment').
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Voorbeelden van selectiecriteria van duurzame beleggingen


Bedrijven die een aanzienlijke blootstelling hebben aan tabak worden uitgesloten van de
beleggingsportefeuille. Tabak is in de eerste plaats een controversieel onderwerp, omdat het verbruik
ervan een sterk negatieve impact heeft op de gezondheid van de mens. Tegelijkertijd levert de tabaksteelt
maar heel weinig voordelen op voor de maatschappij of het milieu. De Beheerder heeft daarom beslist om
niet enkel tabaksproducenten, maar ook de volledige bevoorradingsketen van de tabakssector uit te sluiten
van zijn beleggingsportefeuilles. In de praktijk sluit de Beheerder alle tabaksproducenten alsook alle
tabaksleveranciers, -verdelers en -kleinhandelaars uit op basis van blootstellingsdrempels die kijken naar
het percentage omzet dat wordt gegenereerd, zoals wordt verduidelijkt in het beleid inzake controversiële
activiteiten dat hierboven wordt vernoemd.



Bedrijven die een aanzienlijke blootstelling hebben aan kansspelen worden uitgesloten van de
beleggingsportefeuille. Kansspelen worden immers beschouwd als een controversiële activiteit, vooral
omdat ze mogelijk leiden tot verslaving en financiële problemen. De Beheerder sluit systematisch alle
bedrijven van de beleggingsportefeuilles uit die blootgesteld zijn aan producten en diensten die verband
houden met kansspelen, en dat op basis van een blootstellingsdrempel die kijkt naar de omzet, zoals werd
bepaald in het beleid inzake controversiële activiteiten dat hierboven werd vernoemd.



Bedrijven die een aanzienlijke blootstelling hebben aan thermische steenkool worden uitgesloten van de
beleggingsportefeuille. Elektriciteitsopwekking op basis van steenkool stoot bijzonder veel broeikasgassen
uit, en in het licht van de klimaatverandering en het Klimaatakkoord van Parijs erkent de Beheerder dat het
toekomstige gebruik van thermische steenkool moeilijk te rijmen valt met een duurzame toekomst.
Bijgevolg heeft de Beheerder beslist om alle bedrijven van de beleggingsportefeuilles uit te sluiten die
betrokken zijn bij de ontginning van thermische steenkool, of die activa-uitbreidingsprojecten hebben in
verband met de ontginning van thermische steenkool, of nieuwe activa creëren voor de ontginning van
thermische steenkool, zoals werd bepaald in het beleid inzake controversiële activiteiten dat hierboven
werd vernoemd.

Financiële derivaten
De gebruikte financiële derivaten zullen niet worden gebruikt om de hierboven beschreven duurzame
beleggingsdoelstelling te verwezenlijken.
Vennootschap die instaat voor de beoordeling van duurzame selectiecriteria
De Beheerder is de vennootschap die instaat voor de beoordeling van duurzame selectiecriteria. Hij maakt
gebruik van de ESG-research die wordt verstrekt door internationaal gereputeerde niet-financiële ratingbureaus.
De Beheerder beschikt over zijn eigen interne ESG-researchcapaciteit, en de ESG-research die wordt verstrekt
door de niet-financiële ratingbureaus wordt, naast andere bronnen, gebruikt als een informatiebron. De
Beheerder behoudt zich tevens het recht voor om op grond van de ontvangen gegevens te bepalen of een bedrijf
al dan niet beantwoordt aan de globale duurzaamheidscriteria, of dat het daarentegen niet compliant is.
Meer informatie:
Meer specifieke informatie over het compartiment vindt u op de website www.dpamfunds.com.

Referentievaluta
EUR
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Beleggingshorizon
Minimaal 3 jaar

Risicobeheermethode
Benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach).

Risicofactoren
Om een inzicht te krijgen in de mogelijke risico's die gepaard gaan met een belegging in dit compartiment, dienen de
beleggers het hoofdstuk 'Aan beleggingen in de bevek verbonden risico's' van dit Prospectus te raadplegen, maar
eveneens het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van duurzaamheidsrisico's' voor
het ESG-risico.

Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder
Instapvergoeding
Aandelenklasse
A
B
B CHF
B LC
B USD Hedged
E
F
F CHF
F LC
J
L
M
N
P
V
W

Instapvergoeding
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 2%

van het inschrijvingsbedrag dat toekomt aan de instellingen en agenten die de aandelen verhandelen en plaatsen.

Omzettingsvergoeding
Verschil tussen de respectieve instapvergoedingen van de betreffende compartimenten voor zover de
instapvergoeding die binnen het oorspronkelijke compartiment wordt aangerekend, lager is dan degene die binnen het
nieuwe compartiment wordt aangerekend, ten gunste van de plaatsings- en/of verkoopagenten.

Swing pricing
Zodra de NIW een door de Raad van Bestuur vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, kan deze worden gecorrigeerd
op basis van de nettotransactiekosten. De swingfactor waarmee de NIW wordt aangepast, wordt berekend op basis
van de externe makelaarskosten (courtages), belastingen en heffingen alsook op basis van de geschatte verschillen
(spreads) tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert naar aanleiding van de
inschrijving op en/of de inkoop van aandelen. De waarde van de swingfactor wordt bepaald door de Raad van Bestuur
en mag niet meer bedragen dan 3% van de niet-aangepaste NIW.
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Provisies en kosten ten laste van het compartiment
Beheervergoeding
Aandelenklassen
A, B, B CHF, B USD Hedged
B LF
E, F, F CHF, M, N, V en W
F LC
J
L
P

Beheervergoeding
Max. 0,600% per jaar
Max. 1,200% per jaar
Max. 0,300% per jaar
Max. 0,600% per jaar
Max. 0,150% per jaar
Max. 0,900% per jaar
0% per jaar

Overige provisies en kosten
De overige provisies en kosten ten laste van het compartiment, zijn beschreven in het deel PROVISIES, LASTEN EN
KOSTEN in het hoofddeel van het prospectus.

Kosten in verband met de aandelenklassen de het valutarisico afdekken
Betrokken aandelenklassen: B USD Hedged
De minimale blootstelling aan de afgedekte munt bedraagt 95% van de respectieve netto-inventariswaarde van de
klasse B USD Hedged.
Elke betrokken aandelenklasse kan bijkomende kosten van 0,01% per maand dragen voor dit afdekkingsbeleid van het
valutarisico.

Verhandeling van de aandelen
Ter inschrijving aangeboden aandelenklassen
Aandelenklasse

ISIN-code

Munt

Minimaal inschrijvingsbedrag

A
B
B CHF
B LC
B USD Hedged
E
F
F CHF
F LC
J
L
M
N
P
V
W

LU0130966863
LU0130967168
LU0966591645
LU2170442946
LU0664124400
LU0174537778
LU0174537935
LU0966591728
LU2170443084
LU1518613770
LU0451522782
LU1518613853
LU1518613937
LU0336683171
LU0966591991
LU0966592023

EUR
EUR
CHF
EUR
USD
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
EUR 25.000,EUR 25.000,CHF 25.000,NVT
NVT
EUR 1.000,NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
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Vorm van de aandelen
De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen in de zin
van artikel 7.2 van de statuten van de bevek.
Er kunnen fractiewaarden van aandelen (onderaandelen) tot op één duizendste worden uitgegeven.

Inschrijving, terugbetaling en omzetting
De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die op een Waarderingsdag vóór 15.00 uur worden ontvangen,
worden aanvaard op basis van de NIW van die Waarderingsdag, na verrekening van de vergoedingen die hierboven zijn
vermeld onder 'Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder' en 'Provisies en kosten ten laste van het
compartiment'.
Elke inschrijving en terugbetaling moet uiterlijk twee volledige bankwerkdagen in Luxemburg na de Waarderingsdag
worden vereffend.

Waarderingsdag
Elke volledige bankwerkdag in Luxemburg ('Waarderingsdag') en die zal overeenstemmen met een nettoinventariswaarde die gedateerd zal zijn op deze Waarderingsdag maar berekend zal worden op de bankwerkdag die
volgt op deze Waarderingsdag.
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INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE

Beleggingsbeleid
Doel van het compartiment
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin beleggers de mogelijkheid te bieden om via een actief
portefeuillebeheer een blootstelling te verkrijgen aan schuldinstrumenten die worden uitgegeven (of gegarandeerd)
door OESO-lidstaten (met inbegrip van hun territoriale publiekrechtelijke lichamen) of bepaalde internationale
publiekrechtelijke instellingen, en die worden geselecteerd op basis van criteria inzake duurzame ontwikkeling.

Beleggingsbeleid
Dit compartiment belegt voornamelijk in obligaties en/of andere schuldinstrumenten met vaste of variabele rente, die
worden uitgegeven (of gegarandeerd) door een OESO-lidstaat (met inbegrip van zijn territoriale publiekrechtelijke
lichamen) of door internationale publiekrechtelijke instellingen waarin een of meer OESO-lidstaten deelnemen en die
worden geselecteerd op basis van criteria inzake duurzame ontwikkeling (zoals bijvoorbeeld sociale rechtvaardigheid,
eerbied voor het milieu en sociaal rechtvaardig politiek en economisch bestuur).
Het compartiment kan in bijkomende orde beleggen in geldmarktinstrumenten (zoals bijvoorbeeld schatkistpapier).
Het compartiment mag ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in icb’s (icbe’s en/of andere icb’s,
inclusief Exchange Traded Funds (ETF's)), zowel om zijn hoofdbeleggingsbeleid na te streven als om zijn liquide
middelen te beleggen (in dat geval belegt het compartiment in (i) monetaire icb’s (geldmarktfondsen) en/of (ii) icb’s die
beleggen in schuldinstrumenten die op het tijdstip van verwerving een resterende looptijd hebben van ten hoogste
twaalf maanden en/of waarvan de rentevoet minstens eenmaal per jaar wordt aangepast).
Het compartiment mag binnen de bij wet vastgestelde limieten beleggen in beursgenoteerde derivaten (met name
opties en futures) en/of in onderhands verhandelde derivaten, zoals bijvoorbeeld valutatermijncontracten ('forwards'
en/of 'non-deliverable forwards'), kredietverzuimswaps ('credit default swaps' of CDS’s) of renteswaps ('interest rate
swaps' of IRS’s), zowel voor de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen als met het oog op risicoafdekking.

Benchmark
Referentie-index: n.v.t.
Het compartiment wordt actief beheerd, zonder dat er rekening wordt gehouden met een benchmark.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid
Ecologische en sociale kenmerken van het compartiment, met gedeeltelijke belegging in activa met een
duurzame beleggingsdoelstelling
Het compartiment promoot onder andere een combinatie van ecologische en sociale kenmerken, en kan
gedeeltelijk beleggen in activa met een duurzame beleggingsdoelstelling, volgens de SFDR.
Het compartiment kan beleggen in een combinatie van enerzijds activa die ecologische en sociale kenmerken
promoten, en anderzijds in activa met een duurzame beleggingsdoelstelling (in de zin van de SFDR).
De activa worden belegd volgens het volgende drievoudige engagement, aangepast aan de context van de
soevereine emittenten:
i)

verdediging van fundamentele rechten;
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ii)

geen financiering van controversiële activiteiten die de langetermijnreputatie van de beleggingen
mogelijk kunnen schaden; en

iii)

stimuleren van best practices en best efforts inzake duurzaamheid.

De activa voldoen bijgevolg aan de volgende criteria:


uitsluiting van landen waarvan de schending van internationale verdragen formeel is erkend door
meerdere internationale overheidsinstanties;



uitsluiting van landen waarvan de duurzaamheidsrating op basis van 5 duurzaamheidspijlers niet
voldoende is.

Op basis van de duurzaamheidsuitdagingen die eigen zijn aan landen en met de hulp van externe deskundigen,
berust het interne duurzaamheidsmodel op vijf duurzame pijlers:
i)

transparantie en democratische waarden,

ii)

milieu,

iii)

onderwijs en innovatie,

iv)

bevolking, gezondheidszorg en welvaartsverdeling,

v)

economie.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden weerspiegeld in de individuele criteria verdeeld over het
geheel van de vijf pijlers, om rekening te houden met een positieve bijdrage op het vlak van milieu (toegang tot
drinkbaar water en waterzuivering, gebruik van hernieuwbare energie, verantwoorde consumptie, strijd tegen de
klimaatverandering, bescherming van fauna en flora op het land en in het water) en maatschappij (uitroeiing van
armoede, strijd tegen honger, toegang tot gezondheidszorg, toegang tot kwaliteitsonderwijs en vermindering van
de sociale ongelijkheid) via beleggingen in overheidsobligaties.
De beleidslijnen inzake redelijke zorgvuldigheid van de Beheerder met betrekking tot de voornaamste negatieve
gevolgen van de beleggingsbeslissingen zijn opgenomen in het beleid inzake duurzame en verantwoorde
beleggingen, dat kan worden geraadpleegd via de website www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable
Investment').
Geen ernstige afbreuk aan de duurzame beleggingsdoelstelling
De activa in de portefeuille streven ernaar om geen ernstige afbreuk te doen aan andere duurzame
beleggingsdoelstellingen, zoals hierna wordt beschreven. Het beleggingsproces van het compartiment volgt een
strikte ESG-screening in verschillende fasen, zoals beschreven in het beleid inzake duurzame en verantwoorde
beleggingen en in de delen 'beleggingsstrategie' en 'selectiemethodologie van de beleggingen' hieronder.
Via de combinatie van benaderingen die berusten op de toepassing van een filter, kwalitatieve ESG-analyse en
engagement ten aanzien van bedrijven, zoals hierna beschreven, streeft de portefeuille ernaar om de potentiële
negatieve impact van zijn beleggingen terug te dringen en hun positieve netto-impact te optimaliseren door te
beleggen in oplossingen voor duurzame ontwikkeling.
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Beleggingsstrategie
Selectiemethodologie van de beleggingen
De criteria die landen moeten vervullen om te worden opgenomen in het beleggingsuniversum, worden bepaald
op basis van onafhankelijk extern onderzoek en/of intern onderzoek van de Beheerder. Die selectiecriteria zijn de
volgende:


Uitsluitingsfilter op basis van de schending van internationale verdragen: landen waarvan de
schending van internationale verdragen formeel is erkend door meerdere gerenommeerde
internationale overheidsinstanties worden van het beleggingsuniversum uitgesloten;



Analyse en rating van het duurzaamheidsprofiel van het land met behulp van een eigen
duurzaamheidsmodel: via zijn adviesraad over de duurzaamheid van landen heeft de Beheerder vijf
duurzaamheidspijlers en daarmee verband houdende duurzaamheidscriteria gedefinieerd.
Het duurzaamheidsonderzoek wordt gekenmerkt door het gebruik van criteria die regeringen kunnen
gebruiken om hun beleid te beïnvloeden (regering, autoriteiten, wet), door criteria te vermijden die
verband houden met de geografie of de bevolkingsdichtheid van het land. Het model is kwantitatief
en volgt de actuele prestaties van een land. Daardoor is het mogelijk om over vergelijkbare gegevens
te beschikken en hoeft er niet alleen te worden vertrouwd op verdragen, aangezien die geen reële
verbintenis garanderen. Ook worden er geen gegevens gebruikt op basis van toekomstige (politieke,
enz.) beloften.





De gedefinieerde vijf duurzame pijlers zijn de volgende:
(i)

transparantie en democratische
vrouwenrechten, ...

waarden:

corruptie-index,

persvrijheid,

veiligheid,

(ii)

milieu: uitstoot van broeikasgassen, uitstoot van CO2, biodiversiteit, energie-efficiëntie, enz.

(iii)

onderwijs en innovatie: onderwijsuitgaven, deelname aan de verschillende onderwijsniveaus

(iv)

bevolking, gezondheidszorg en welvaartsverdeling: GINI-index, gezondheidszorguitgaven,
inkomensverdeling, armoede,

(v)

economie: concurrentie-index, werkloosheid, ...

Op basis van een zestigtal indicatoren afkomstig uit databases van overheden, internationale
overheidsinstellingen, enz. worden landen onderling beoordeeld en krijgen ze een score tussen 0 en
100.
Alleen de 50% beste komen in aanmerking voor belegging.

Criteria van goed bestuur
Er worden in het beleggingsbeslissingsproces criteria van goed bestuur opgenomen via de geselecteerde criteria
in de pijler 'transparantie en democratische waarden', die met name gebaseerd zijn op de governance-indicatoren
van de Wereldbank. Die berusten op zes governancedimensies:
i.

stem en verantwoordelijkheid,

ii.

politieke stabiliteit en afwezigheid van geweld,

iii.

efficiëntie van de overheid,
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iv.

kwaliteit van de reglementering,

v.

rechtsstaat,

vi.

corruptiebestrijding.

Deze geaggregeerde indicatoren combineren de standpunten van een groot aantal ondernemingen, burgers en
deskundigen die enquêtes hebben beantwoord in industrielanden en ontwikkelingslanden. Ze zijn gebaseerd op
meer dan 30 individuele gegevensbronnen geproduceerd door diverse onderzoeksinstituten, denktanks, nietgouvernementele organisaties, internationale organisaties en bedrijven uit de privésector.
Voorbeelden van selectiecriteria van duurzame beleggingen


De ongelijkheidsindex, gepubliceerd door het UNDP, beoordeelt dit wereldwijde probleem doorgaans door
het verloren succes te meten vanwege de genderongelijkheid in drie dimensies (arbeidsmarkt, gezondheid
en emancipatie).



Het belang van beschermde zee- en landzones in verhouding tot de volledige oppervlakte van een land,
gepubliceerd door de Wereldbank, toont aan dat deze laatste zich inzet voor de bescherming van haar
biodiversiteit.



De GINI-coëfficiënt schat de inkomensgelijkheid binnen een land. Hoewel de maatstaaf niet perfect is, blijft
het een belangrijke indicator voor de ongelijkheid binnen een bevolking. Deze indicator moet worden
aangevuld met andere factoren om de verschillende aspecten van de ongelijkheid te kunnen beoordelen, in
het bijzonder het aandeel van het totale inkomen dat wordt verdiend door de 20% van de personen met
het hoogste inkomen, en het deel van het totale inkomen dat wordt verdiend door de laagste lonen of de
armoedegrens.

Financiële derivaten
De financiële derivaten die in voorkomend geval worden gebruikt met het oog op de verwezenlijking van de
beleggingsdoelstellingen van het compartiment, zullen niet worden gebruikt voor het promoten van de
ecologische en/of sociale kenmerken van het compartiment, zoals hierboven beschreven.
Vennootschap die instaat voor de beoordeling van duurzame selectiecriteria
De Beheerder is de vennootschap die instaat voor de beoordeling van duurzame selectiecriteria. Hij maakt
gebruik van de ESG-research die wordt verstrekt door internationaal gereputeerde niet-financiële ratingbureaus.
De Beheerder beschikt over zijn eigen interne ESG-researchcapaciteit, en de ESG-research die wordt verstrekt
door de niet-financiële ratingbureaus wordt, naast andere bronnen, gebruikt als een informatiebron. De
Beheerder behoudt zich tevens het recht voor om op grond van de ontvangen gegevens te bepalen of een bedrijf
al dan niet beantwoordt aan de globale duurzaamheidscriteria, of dat het daarentegen niet compliant is.
Meer informatie:
Meer specifieke informatie over het compartiment vindt u op de website www.dpamfunds.com.

Referentievaluta
EUR

Beleggingshorizon
Minimaal 3 jaar
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Risicobeheermethode
Benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach).

Risicofactoren
Om een inzicht te krijgen in de mogelijke risico's die gepaard gaan met een belegging in dit compartiment, dienen de
beleggers het hoofdstuk 'Aan beleggingen in de bevek verbonden risico's' van dit Prospectus te raadplegen, maar
eveneens het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van duurzaamheidsrisico's' voor
het ESG-risico.

Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder
Instapvergoeding
Aandelenklasse
A
B
B CHF
B LC
E
F
F CHF
F LC
J
L
M
N
P
V
W
Z

Instapvergoeding
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 0%

van het inschrijvingsbedrag dat toekomt aan de instellingen en agenten die de aandelen verhandelen en plaatsen.

Omzettingsvergoeding
Verschil tussen de respectieve instapvergoedingen van de betreffende compartimenten voor zover de
instapvergoeding die binnen het oorspronkelijke compartiment wordt aangerekend, lager is dan degene die binnen het
nieuwe compartiment wordt aangerekend, ten gunste van de plaatsings- en/of verkoopagenten.

Swing pricing
Zodra de NIW een door de Raad van Bestuur vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, kan deze worden gecorrigeerd
op basis van de nettotransactiekosten. De swingfactor waarmee de NIW wordt aangepast, wordt berekend op basis
van de externe makelaarskosten (courtages), belastingen en heffingen alsook op basis van de geschatte verschillen
(spreads) tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert naar aanleiding van de
inschrijving op en/of de inkoop van aandelen. De waarde van de swingfactor wordt bepaald door de Raad van Bestuur
en mag niet meer bedragen dan 3% van de niet-aangepaste NIW.
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Provisies en kosten ten laste van het compartiment
Beheervergoeding
Aandelenklassen
A, B, B CHF
B LC
E, F, F CHF, M, N, V, W
F LC
L
J, Z
P

Effectieve beheervergoeding
Max. 0,400% per jaar
Max. 1,200% per jaar
Max. 0,200% per jaar
Max. 0,600% per jaar
Max. 0,600% per jaar
Max. 0,100% per jaar
0% per jaar

Overige provisies en kosten
De overige provisies en kosten ten laste van het compartiment, zijn beschreven in het deel PROVISIES, LASTEN EN
KOSTEN in het hoofddeel van het prospectus.

Verhandeling van de aandelen
Ter inschrijving aangeboden aandelenklassen
Aandelenklasse

ISIN-code

Munt

Minimaal
inschrijvingsbedrag

A
B
B CHF
B LC
E
F
F CHF
F LC
J
L
M
N
P
V
W
Z

LU2098852804
LU2098852986
LU2098853018
LU2170443167
LU2098853109
LU2098853281
LU2098853364
LU2170443241
LU2098853448
LU2098853521
LU2098853794
LU2098853877
LU2098853950
LU2098854099
LU2098854172
LU2098854255

EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

NVT
NVT
NVT
NVT
EUR 25.000,EUR 25.000,CHF 25.000,NVT
NVT
EUR 1.000,NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
EUR 25.000.000,-

Vorm van de aandelen
De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen in de
zin van artikel 7.2 van de statuten van de bevek.
Er kunnen fractiewaarden van aandelen (onderaandelen) tot op één duizendste worden uitgegeven.

Inschrijving, terugbetaling en omzetting
De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die op een Waarderingsdag vóór 15.00 uur worden
ontvangen, worden aanvaard op basis van de NIW van die Waarderingsdag, na verrekening van de vergoedingen
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die hierboven zijn vermeld onder 'Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder' en 'Provisies en kosten ten
laste van het compartiment'.
Elke inschrijving en terugbetaling moet uiterlijk twee volledige bankwerkdagen in Luxemburg na de
Waarderingsdag worden vereffend.

Waarderingsdag
Elke volledige bankwerkdag in Luxemburg ('Waarderingsdag') en die zal overeenstemmen met een nettoinventariswaarde die gedateerd zal zijn op deze Waarderingsdag maar berekend zal worden op de bankwerkdag
die volgt op deze Waarderingsdag.
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INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED

Beleggingsbeleid
Doel van het compartiment
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin beleggers de mogelijkheid te bieden om via een actief
portefeuillebeheer een blootstelling te verkrijgen aan schuldinstrumenten die worden uitgegeven (of
gegarandeerd) door OESO-lidstaten (met inbegrip van hun territoriale publiekrechtelijke lichamen) of bepaalde
internationale publiekrechtelijke instellingen, en die worden geselecteerd op basis van criteria inzake duurzame
ontwikkeling.

Beleggingsbeleid
Dit compartiment belegt voornamelijk in obligaties en/of andere schuldinstrumenten met vaste of variabele
rente, die worden uitgegeven (of gegarandeerd) door een OESO-lidstaat (met inbegrip van zijn territoriale
publiekrechtelijke lichamen) of door internationale publiekrechtelijke instellingen waarin een of meer OESOlidstaten deelnemen en die worden geselecteerd op basis van criteria inzake duurzame ontwikkeling (zoals
bijvoorbeeld sociale rechtvaardigheid, eerbied voor het milieu en sociaal rechtvaardig politiek en economisch
bestuur).
Het compartiment kan in bijkomende orde beleggen in geldmarktinstrumenten (zoals bijvoorbeeld
schatkistpapier).
Het compartiment mag ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in icb’s (icbe’s en/of andere
icb’s, inclusief Exchange Traded Funds (ETF's)), zowel om zijn hoofdbeleggingsbeleid na te streven als om zijn
liquide middelen te beleggen (in dat geval belegt het compartiment in (i) monetaire icb’s (geldmarktfondsen)
en/of (ii) icb’s die beleggen in schuldinstrumenten die op het tijdstip van verwerving een resterende looptijd
hebben van ten hoogste twaalf maanden en/of waarvan de rentevoet minstens eenmaal per jaar wordt
aangepast).
Het compartiment mag binnen de bij wet vastgestelde limieten beleggen in beursgenoteerde derivaten (met
name opties en futures) en/of in onderhands verhandelde derivaten, zoals bijvoorbeeld valutatermijncontracten
('forwards' en/of 'non-deliverable forwards'), kredietverzuimswaps ('credit default swaps' of CDS’s) of renteswaps
('interest rate swaps' of IRS’s), zowel voor de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen als met het oog op
risicoafdekking.
In het compartiment worden de valutarisico's van de valuta van de beleggingen afgedekt ten opzichte van de
EUR.

Benchmark
Referentie-index: n.v.t.
Het compartiment wordt actief beheerd, zonder dat er rekening wordt gehouden met een benchmark.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid
Ecologische en sociale kenmerken van het compartiment, met gedeeltelijke belegging in activa met een
duurzame beleggingsdoelstelling
Het compartiment promoot onder andere een combinatie van ecologische en sociale kenmerken, en kan
gedeeltelijk beleggen in activa met een duurzame beleggingsdoelstelling, volgens de SFDR.
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Het compartiment kan beleggen in een combinatie van enerzijds activa die ecologische en sociale kenmerken
promoten, en anderzijds in activa met een duurzame beleggingsdoelstelling (in de zin van de SFDR).
De activa worden belegd volgens het volgende drievoudige engagement, aangepast aan de context van de
soevereine emittenten:
i)

verdediging van fundamentele rechten;

ii)

geen financiering van controversiële activiteiten die de langetermijnreputatie van de beleggingen
mogelijk kunnen schaden; en

iii)

stimuleren van best practices en best efforts inzake duurzaamheid.

De activa voldoen bijgevolg aan de volgende criteria:


uitsluiting van landen waarvan de schending van internationale verdragen formeel is erkend door
meerdere internationale overheidsinstanties;



uitsluiting van landen waarvan de duurzaamheidsrating op basis van 5 duurzaamheidspijlers niet
voldoende is.

Op basis van de duurzaamheidsuitdagingen die eigen zijn aan landen en met de hulp van externe deskundigen,
berust het interne duurzaamheidsmodel op vijf duurzame pijlers:
i)

transparantie en democratische waarden,

ii)

milieu,

iii)

onderwijs en innovatie,

iv)

bevolking, gezondheidszorg en welvaartsverdeling,

v)

economie.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden weerspiegeld in de individuele criteria verdeeld over het
geheel van de vijf pijlers, om rekening te houden met een positieve bijdrage op het vlak van milieu (toegang tot
drinkbaar water en waterzuivering, gebruik van hernieuwbare energie, verantwoorde consumptie, strijd tegen de
klimaatverandering, bescherming van fauna en flora op het land en in het water) en maatschappij (uitroeiing van
armoede, strijd tegen honger, toegang tot gezondheidszorg, toegang tot kwaliteitsonderwijs en vermindering van
de sociale ongelijkheid) via beleggingen in overheidsobligaties.
De beleidslijnen inzake redelijke zorgvuldigheid van de Beheerder met betrekking tot de voornaamste negatieve
gevolgen van de beleggingsbeslissingen zijn opgenomen in het beleid inzake duurzame en verantwoorde
beleggingen, dat kan worden geraadpleegd via de website www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable
Investment').
Geen ernstige afbreuk aan de duurzame beleggingsdoelstelling
De activa in de portefeuille streven ernaar om geen ernstige afbreuk te doen aan andere duurzame
beleggingsdoelstellingen, zoals hierna wordt beschreven. Het beleggingsproces van het compartiment volgt een
strikte ESG-screening in verschillende fasen, zoals beschreven in het beleid inzake duurzame en verantwoorde
beleggingen en in de delen 'beleggingsstrategie' en 'selectiemethodologie van de beleggingen' hieronder.
Via de combinatie van benaderingen die berusten op de toepassing van een filter, kwalitatieve ESG-analyse en
engagement ten aanzien van bedrijven, zoals hierna beschreven, streeft de portefeuille ernaar om de potentiële
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negatieve impact van zijn beleggingen terug te dringen en hun positieve netto-impact te optimaliseren door te
beleggen in oplossingen voor duurzame ontwikkeling.
Beleggingsstrategie
Selectiemethodologie van de beleggingen
De criteria die landen moeten vervullen om te worden opgenomen in het beleggingsuniversum, worden bepaald
op basis van onafhankelijk extern onderzoek en/of intern onderzoek van de Beheerder. Die selectiecriteria zijn de
volgende:


Uitsluitingsfilter op basis van de schending van internationale verdragen: landen waarvan de
schending van internationale verdragen formeel is erkend door meerdere gerenommeerde
internationale overheidsinstanties worden van het beleggingsuniversum uitgesloten;



Analyse en rating van het duurzaamheidsprofiel van het land met behulp van een eigen
duurzaamheidsmodel: via zijn adviesraad over de duurzaamheid van landen heeft de Beheerder vijf
duurzaamheidspijlers en daarmee verband houdende duurzaamheidscriteria gedefinieerd.
Het duurzaamheidsonderzoek wordt gekenmerkt door het gebruik van criteria die regeringen kunnen
gebruiken om hun beleid te beïnvloeden (regering, autoriteiten, wet), door criteria te vermijden die
verband houden met de geografie of de bevolkingsdichtheid van het land. Het model is kwantitatief
en volgt de actuele prestaties van een land. Daardoor is het mogelijk om over vergelijkbare gegevens
te beschikken en hoeft er niet alleen te worden vertrouwd op verdragen, aangezien die geen reële
verbintenis garanderen. Ook worden er geen gegevens gebruikt op basis van toekomstige (politieke,
enz.) beloften.





De gedefinieerde vijf duurzame pijlers zijn de volgende:
(i)

transparantie en democratische
vrouwenrechten, ...

waarden:

corruptie-index,

persvrijheid,

veiligheid,

(ii)

milieu: uitstoot van broeikasgassen, uitstoot van CO2, biodiversiteit, energie-efficiëntie, enz.

(iii)

onderwijs en innovatie: onderwijsuitgaven, deelname aan de verschillende onderwijsniveaus

(iv)

bevolking, gezondheidszorg en welvaartsverdeling: GINI-index, gezondheidszorguitgaven,
inkomensverdeling, armoede,

(v)

economie: concurrentie-index, werkloosheid, ...

Op basis van een zestigtal indicatoren afkomstig uit databases van overheden, internationale
overheidsinstellingen, enz. worden landen onderling beoordeeld en krijgen ze een score tussen 0 en
100.
Alleen de 50% beste komen in aanmerking voor belegging.

Criteria van goed bestuur
Er worden in het beleggingsbeslissingsproces criteria van goed bestuur opgenomen via de geselecteerde criteria
in de pijler 'transparantie en democratische waarden', die met name gebaseerd zijn op de governance-indicatoren
van de Wereldbank. Die berusten op zes governancedimensies:
i.

stem en verantwoordelijkheid,
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ii.

politieke stabiliteit en afwezigheid van geweld,

iii.

efficiëntie van de overheid,

iv.

kwaliteit van de reglementering,

v.

rechtsstaat,

vi.

corruptiebestrijding.

Deze geaggregeerde indicatoren combineren de standpunten van een groot aantal ondernemingen, burgers en
deskundigen die enquêtes hebben beantwoord in industrielanden en ontwikkelingslanden. Ze zijn gebaseerd op
meer dan 30 individuele gegevensbronnen geproduceerd door diverse onderzoeksinstituten, denktanks, nietgouvernementele organisaties, internationale organisaties en bedrijven uit de privésector.
Voorbeelden van selectiecriteria van duurzame beleggingen


De ongelijkheidsindex, gepubliceerd door het UNDP, beoordeelt dit wereldwijde probleem doorgaans door
het verloren succes te meten vanwege de genderongelijkheid in drie dimensies (arbeidsmarkt, gezondheid
en emancipatie).



Het belang van beschermde zee- en landzones in verhouding tot de volledige oppervlakte van een land,
gepubliceerd door de Wereldbank, toont aan dat deze laatste zich inzet voor de bescherming van haar
biodiversiteit.



De GINI-coëfficiënt schat de inkomensgelijkheid binnen een land. Hoewel de maatstaaf niet perfect is, blijft
het een belangrijke indicator voor de ongelijkheid binnen een bevolking. Deze indicator moet worden
aangevuld met andere factoren om de verschillende aspecten van de ongelijkheid te kunnen beoordelen, in
het bijzonder het aandeel van het totale inkomen dat wordt verdiend door de 20% van de personen met
het hoogste inkomen, en het deel van het totale inkomen dat wordt verdiend door de laagste lonen of de
armoedegrens.

Financiële derivaten
De financiële derivaten die in voorkomend geval worden gebruikt met het oog op de verwezenlijking van de
beleggingsdoelstellingen van het compartiment, zullen niet worden gebruikt voor het promoten van de
ecologische en/of sociale kenmerken van het compartiment, zoals hierboven beschreven.
Vennootschap die instaat voor de beoordeling van duurzame selectiecriteria
De Beheerder is de vennootschap die instaat voor de beoordeling van duurzame selectiecriteria. Hij maakt
gebruik van de ESG-research die wordt verstrekt door internationaal gereputeerde niet-financiële ratingbureaus.
De Beheerder beschikt over zijn eigen interne ESG-researchcapaciteit, en de ESG-research die wordt verstrekt
door de niet-financiële ratingbureaus wordt, naast andere bronnen, gebruikt als een informatiebron. De
Beheerder behoudt zich tevens het recht voor om op grond van de ontvangen gegevens te bepalen of een bedrijf
al dan niet beantwoordt aan de globale duurzaamheidscriteria, of dat het daarentegen niet compliant is.
Meer informatie:
Meer specifieke informatie over het compartiment vindt u op de website www.dpamfunds.com.

Referentievaluta
EUR
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Beleggingshorizon
Minimaal 3 jaar

Risicobeheermethode
Benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach).

Risicofactoren
Om een inzicht te krijgen in de mogelijke risico's die gepaard gaan met een belegging in dit compartiment, dienen
de beleggers het hoofdstuk 'Aan beleggingen in de bevek verbonden risico's' van dit Prospectus te raadplegen,
maar eveneens het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van
duurzaamheidsrisico's' voor het ESG-risico.

Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder
Instapvergoeding
Aandelenklasse
A
B
B CHF
B LC
E
F
F CHF
F LC
J
L
M
N
P
V
W
Z

Instapvergoeding
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 0%

van het inschrijvingsbedrag dat toekomt aan de instellingen en agenten die de aandelen verhandelen en plaatsen.

Omzettingsvergoeding
Verschil tussen de respectieve instapvergoedingen van de betreffende compartimenten voor zover de
instapvergoeding die binnen het oorspronkelijke compartiment wordt aangerekend, lager is dan degene die
binnen het nieuwe compartiment wordt aangerekend, ten gunste van de plaatsings- en/of verkoopagenten.

Swing pricing
Zodra de NIW een door de raad van bestuur vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, kan deze worden
gecorrigeerd op basis van de nettotransactiekosten. De swingfactor waarmee de NIW wordt aangepast, wordt
berekend op basis van de externe makelaarskosten (courtages), belastingen en heffingen alsook op basis van de
geschatte verschillen (spreads) tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert
naar aanleiding van de inschrijving op en/of de inkoop van aandelen. De waarde van de swingfactor wordt
bepaald door de Raad van Bestuur en mag niet meer bedragen dan 3% van de niet-aangepaste NIW.
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Provisies en kosten ten laste van het compartiment
Beheervergoeding
Aandelenklassen
A, B, B CHF
B LC
E, F, F CHF, M, N, V, W
F LC
L
J, Z
P

Effectieve beheervergoeding
Max. 0,400% per jaar
Max. 1,200% per jaar
Max. 0,200% per jaar
Max. 0,600% per jaar
Max. 0,600% per jaar
Max. 0,100% per jaar
0% per jaar

Overige provisies en kosten
De overige provisies en kosten ten laste van het compartiment, zijn beschreven in het deel PROVISIES, LASTEN EN
KOSTEN in het hoofddeel van het prospectus.

Verhandeling van de aandelen
Ter inschrijving aangeboden aandelenklassen
Aandelenklasse

ISIN-code

Munt

Minimaal inschrijvingsbedrag

A
B
B CHF
B LC
E
F
F CHF
F LC
J
L
M
N
P
V
W
Z

LU0336683411
LU0336683502
LU0966593690
LU2170443324
LU0336683684
LU0336683767
LU0966593773
LU2170443597
LU1518615049
LU0451523590
LU1518615122
LU1518615395
LU0336683841
LU0966593856
LU0966593930
LU1175259610

EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

NVT
NVT
NVT
NVT
EUR 25.000,EUR 25.000,CHF 25.000,NVT
NVT
EUR 1.000,NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
EUR 25.000.000,-

Vorm van de aandelen
De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen in de zin
van artikel 7.2 van de statuten van de bevek.
Er kunnen fractiewaarden van aandelen (onderaandelen) tot op één duizendste worden uitgegeven.

Inschrijving, terugbetaling en omzetting
De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die op een Waarderingsdag vóór 15.00 uur worden ontvangen,
worden aanvaard op basis van de NIW van die Waarderingsdag, na verrekening van de vergoedingen die hierboven zijn
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vermeld onder 'Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder' en 'Provisies en kosten ten laste van het
compartiment'.
Elke inschrijving en terugbetaling moet uiterlijk twee volledige bankwerkdagen in Luxemburg na de Waarderingsdag
worden vereffend.

Waarderingsdag
Elke volledige bankwerkdag in Luxemburg ('Waarderingsdag') en die zal overeenstemmen met een nettoinventariswaarde die gedateerd zal zijn op deze Waarderingsdag maar berekend zal worden op de bankwerkdag die
volgt op deze Waarderingsdag.
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INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS HIGHER YIELD

Beleggingsbeleid
Doel van het compartiment
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin beleggers de mogelijkheid te bieden om via een actief
portefeuillebeheer een blootstelling te verkrijgen aan schuldinstrumenten die een hoger rendement opleveren dan de
obligaties uitgegeven door de Duitse Bondsstaat (met inbegrip van de Duitse deelstaten (‘Länder’)).

Beleggingsbeleid
Dit compartiment belegt voornamelijk in obligaties en/of andere schuldinstrumenten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, eeuwigdurende obligaties en gestructureerde producten (zoals bijvoorbeeld 'Asset-Backed Securities' of
'Mortgage-Backed Securities')), met vaste of variabele rente, luidend in elke valuta, die worden uitgegeven door
(openbare en/of particuliere) emittenten wereldwijd en een hoger rendement bieden dan obligaties uitgegeven door
de Duitse Bondsstaat (waaronder inbegrepen de Duitse deelstaten ( Länder )).
Het compartiment mag beleggen in converteerbare obligaties (ten belope van maximaal 25% van zijn nettoactiva)
en/of in aandelen of andere effecten met een aandelenkarakter (ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactiva).
Gestructureerde producten worden rechtstreeks gehouden en mogen niet meer dan 20% van de nettoactiva van het
compartiment uitmaken.
Het compartiment mag in bijkomende orde beleggen in geldmarktinstrumenten (zoals bijvoorbeeld
depositocertificaten, commercialpaper, orderbriefjes/promessen en/of schatkistpapier).
Het compartiment mag ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in icb’s (icbe’s en/of andere icb’s,
inclusief Exchange Traded Funds (ETF's)), zowel om zijn hoofdbeleggingsbeleid na te streven als om zijn liquide
middelen te beleggen (in dat geval belegt het compartiment in (i) monetaire icb’s (geldmarktfondsen) en/of (ii) icb’s die
beleggen in schuldinstrumenten die op het tijdstip van verwerving een resterende looptijd hebben van ten hoogste
twaalf maanden en/of waarvan de rentevoet minstens eenmaal per jaar wordt aangepast).
Het compartiment mag binnen de bij wet vastgestelde limieten beleggen in beursgenoteerde derivaten (met name
opties en futures) en/of in onderhands verhandelde derivaten, zoals bijvoorbeeld valutatermijncontracten ('forwards'
en/of 'non-deliverable forwards'), kredietverzuimswaps ('credit default swaps' of CDS’s) of renteswaps ('interest rate
swaps' of IRS’s), zowel voor de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen als met het oog op risicoafdekking.

Benchmark
Referentie-index: n.v.t.
Het compartiment wordt actief beheerd, zonder dat er rekening wordt gehouden met een benchmark.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid
Beleggers worden verzocht om het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van
duurzaamheidsrisico's' van dit Prospectus te raadplegen.

Referentievaluta
EUR
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Beleggingshorizon
Minimaal 5 jaar

Risicobeheermethode
Benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach).

Risicofactoren
Om een inzicht te krijgen in de mogelijke risico's die gepaard gaan met een belegging in dit compartiment, dienen de
beleggers het hoofdstuk 'Aan beleggingen in de bevek verbonden risico's' van dit Prospectus te raadplegen, maar
eveneens het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van duurzaamheidsrisico's' voor
het ESG-risico.

Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder
Instapvergoeding
Aandelenklasse
A
B
B CHF
B LC
E
F
F CHF
F LC
J
L
M
N
P
V
W

Instapvergoeding
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 2%

van het inschrijvingsbedrag dat toekomt aan de instellingen en agenten die de aandelen verhandelen en plaatsen.

Omzettingsvergoeding
Verschil tussen de respectieve instapvergoedingen van de betreffende compartimenten voor zover de
instapvergoeding die binnen het oorspronkelijke compartiment wordt aangerekend, lager is dan degene die binnen het
nieuwe compartiment wordt aangerekend, ten gunste van de plaatsings- en/of verkoopagenten.

Swing pricing
Zodra de NIW een door de Raad van Bestuur vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, kan deze worden gecorrigeerd
op basis van de nettotransactiekosten. De swingfactor waarmee de NIW wordt aangepast, wordt berekend op basis
van de externe makelaarskosten (courtages), belastingen en heffingen alsook op basis van de geschatte verschillen
(spreads) tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert naar aanleiding van de
inschrijving op en/of de inkoop van aandelen. De waarde van de swingfactor wordt bepaald door de Raad van Bestuur
en mag niet meer bedragen dan 3% van de niet-aangepaste NIW.
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Provisies en kosten ten laste van het compartiment
Beheervergoeding
Aandelenklassen
A, B, B CHF
B LC
E, F, F CHF, M, N, V, W
F LC
J
L
P

Beheervergoeding
Max. 0,800% per jaar
Max. 1,200% per jaar
Max. 0,400% per jaar
Max. 0,600% per jaar
Max. 0,200% per jaar
Max. 1,200% per jaar
0% per jaar

Overige provisies en kosten
De overige provisies en kosten ten laste van het compartiment, zijn beschreven in het deel PROVISIES, LASTEN EN
KOSTEN in het hoofddeel van het prospectus.

Verhandeling van de aandelen
Ter inschrijving aangeboden aandelenklassen
Aandelenklasse

ISIN-code

Munt

Minimaal inschrijvingsbedrag

A
B
B CHF
B LC
E
F
F CHF
F LC
J
L
M
N
P
V
W

LU0138643902
LU0138645519
LU0966593187
LU2170443670
LU0174544808
LU0174545367
LU0966593260
LU2170443753
LU1518614588
LU0451523244
LU1518614661
LU1518614745
LU0336682793
LU0966593344
LU0966593427

EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

NVT
NVT
NVT
NVT
EUR 25.000,EUR 25.000,CHF 25.000,NVT
NVT
EUR 1.000,NVT
NVT
NVT
NVT
NVT

Vorm van de aandelen
De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen in de zin
van artikel 7.2 van de statuten van de bevek.
Er kunnen fractiewaarden van aandelen (onderaandelen) tot op één duizendste worden uitgegeven.

Inschrijving, terugbetaling en omzetting
De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die op een Waarderingsdag vóór 15.00 uur worden ontvangen,
worden aanvaard op basis van de NIW van die Waarderingsdag, na verrekening van de vergoedingen die hierboven zijn
vermeld onder 'Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder' en 'Provisies en kosten ten laste van het
compartiment'.
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Elke inschrijving en terugbetaling moet uiterlijk twee volledige bankwerkdagen in Luxemburg na de Waarderingsdag
worden vereffend.

Waarderingsdag
Elke volledige bankwerkdag in Luxemburg ('Waarderingsdag') en die zal overeenstemmen met een nettoinventariswaarde die gedateerd zal zijn op deze Waarderingsdag maar berekend zal worden op de bankwerkdag die
volgt op deze Waarderingsdag.
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INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED

Beleggingsbeleid
Doel van het compartiment
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin beleggers de mogelijkheid te bieden om via een actief
portefeuillebeheer een blootstelling te verkrijgen aan schuldinstrumenten van emittenten wereldwijd.

Beleggingsbeleid
Dit compartiment belegt voornamelijk in obligaties en/of andere schuldinstrumenten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, eeuwigdurende obligaties en gestructureerde producten (zoals bijvoorbeeld 'Asset-Backed Securities' of
'Mortgage-Backed Securities')), met vaste of variabele rente, luidend in elke valuta en uitgegeven door (openbare
en/of particuliere) emittenten wereldwijd.
Het merendeel van deze effecten (of, bij ontstentenis, de emittenten ervan) moet over een kredietrating beschikken
die minstens overeenstemt met BBB-/Baa3 ('investment grade') volgens de ratingschaal van de ratingbureaus Standard
& Poor's/Moody's.
Het compartiment mag beleggen in converteerbare obligaties (ten belope van maximaal 25% van zijn nettoactiva)
en/of in aandelen of andere effecten met een aandelenkarakter (ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactiva).
Gestructureerde producten worden rechtstreeks gehouden en mogen niet meer dan 20% van de nettoactiva van het
compartiment uitmaken.
Het compartiment mag in bijkomende orde beleggen in geldmarktinstrumenten (zoals bijvoorbeeld
depositocertificaten, commercialpaper, orderbriefjes/promessen en/of schatkistpapier).
Het compartiment mag ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in icb’s (icbe’s en/of andere icb’s,
inclusief Exchange Traded Funds (ETF's)), zowel om zijn hoofdbeleggingsbeleid na te streven als om zijn liquide
middelen te beleggen (in dat geval belegt het compartiment in (i) monetaire icb’s (geldmarktfondsen) en/of (ii) icb’s die
beleggen in schuldinstrumenten die op het tijdstip van verwerving een resterende looptijd hebben van ten hoogste
twaalf maanden en/of waarvan de rentevoet minstens eenmaal per jaar wordt aangepast).
Het compartiment mag binnen de bij wet vastgestelde limieten beleggen in beursgenoteerde derivaten (met name
opties en futures) en/of in onderhands verhandelde derivaten, zoals bijvoorbeeld valutatermijncontracten ('forwards'
en/of 'non-deliverable forwards'), kredietverzuimswaps ('credit default swaps' of CDS’s) of renteswaps ('interest rate
swaps' of IRS’s), zowel voor de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen als met het oog op risicoafdekking.

Benchmark
Referentie-index: n.v.t.
Het compartiment wordt actief beheerd, zonder dat er rekening wordt gehouden met een benchmark.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid
Beleggers worden verzocht om het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van
duurzaamheidsrisico's' van dit Prospectus te raadplegen.

Referentievaluta
EUR
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Beleggingshorizon
Minimaal 4 jaar

Risicobeheermethode
Benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach).

Risicofactoren
Om een inzicht te krijgen in de mogelijke risico's die gepaard gaan met een belegging in dit compartiment, dienen de
beleggers het hoofdstuk 'Aan beleggingen in de bevek verbonden risico's' van dit Prospectus te raadplegen, maar
eveneens het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van duurzaamheidsrisico's' voor
het ESG-risico.

Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder
Instapvergoeding
Aandelenklasse
A
B
B CHF
B LC
E
F
F CHF
F LC
J
L
M
N
P
V
W

Instapvergoeding
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 2%

van het inschrijvingsbedrag dat toekomt aan de instellingen en agenten die de aandelen verhandelen en plaatsen.

Omzettingsvergoeding
Verschil tussen de respectieve instapvergoedingen van de betreffende compartimenten voor zover de
instapvergoeding die binnen het oorspronkelijke compartiment wordt aangerekend, lager is dan degene die binnen het
nieuwe compartiment wordt aangerekend, ten gunste van de plaatsings- en/of verkoopagenten.

Swing pricing
Zodra de NIW een door de Raad van Bestuur vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, kan deze worden gecorrigeerd
op basis van de nettotransactiekosten. De swingfactor waarmee de NIW wordt aangepast, wordt berekend op basis
van de externe makelaarskosten (courtages), belastingen en heffingen alsook op basis van de geschatte verschillen
(spreads) tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert naar aanleiding van de
inschrijving op en/of de inkoop van aandelen. De waarde van de swingfactor wordt bepaald door de Raad van Bestuur
en mag niet meer bedragen dan 3% van de niet-aangepaste NIW.
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Provisies en kosten ten laste van het compartiment
Beheervergoeding
Aandelenklassen
A, B, B CHF
B LC
E, F, F CHF, V, W
F LC
J
M, N
L
P

Beheervergoeding
Max. 0,750% per jaar
Max. 1,200% per jaar
Max. 0,400% per jaar
Max. 0,600% per jaar
Max. 0,200% per jaar
Max. 0,375% per jaar
Max. 1,150% per jaar
0% per jaar

Overige provisies en kosten
De overige provisies en kosten ten laste van het compartiment, zijn beschreven in het deel PROVISIES, LASTEN EN
KOSTEN in het hoofddeel van het prospectus.

Verhandeling van de aandelen
Ter inschrijving aangeboden aandelenklassen
Aandelenklasse

ISIN-code

Munt

Minimaal inschrijvingsbedrag

A
B
B CHF
B LC
E
F
F CHF
F LC
J
L
M
N
P
V
W

LU0138638068
LU0138643068
LU0966592700
LU2170443837
LU0174543826
LU0174544550
LU0966592882
LU2170443910
LU1518614158
LU0451522949
LU1518614232
LU1518614315
LU0336682280
LU0966592965
LU0966593005

EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

NVT
NVT
NVT
NVT
EUR 25.000,EUR 25.000,CHF 25.000,NVT
NVT
EUR 1.000,NVT
NVT
NVT
NVT
NVT

Vorm van de aandelen
De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen in de zin
van artikel 7.2 van de statuten van de bevek.
Er kunnen fractiewaarden van aandelen (onderaandelen) tot op één duizendste worden uitgegeven.
In voorkomend geval mag de Raad van Bestuur beslissen gedematerialiseerde aandelen aan toonder uitsluitend uit te
geven in de vorm van verzamelcertificaten die in bewaring worden gegeven bij erkende clearinginstellingen.
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Inschrijving, terugbetaling en omzetting
De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die op een Waarderingsdag vóór 15.00 uur worden ontvangen,
worden aanvaard op basis van de NIW van die Waarderingsdag, na verrekening van de vergoedingen die hierboven zijn
vermeld onder 'Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder' en 'Provisies en kosten ten laste van het
compartiment'.
Elke inschrijving en terugbetaling moet uiterlijk twee volledige bankwerkdagen in Luxemburg na de Waarderingsdag
worden vereffend.

Waarderingsdag
Elke volledige bankwerkdag in Luxemburg ('Waarderingsdag') en die zal overeenstemmen met een nettoinventariswaarde die gedateerd zal zijn op deze Waarderingsdag maar berekend zal worden op de bankwerkdag die
volgt op deze Waarderingsdag.
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INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE

Beleggingsbeleid
Doel van het compartiment
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin om beleggers via een actief portefeuillebeheer een blootstelling
te bieden aan de obligatiemarkt, meer specifiek aan converteerbare obligaties. De emittenten worden zonder
enige geografische of sectorale beperking geselecteerd op basis van ESG-criteria (ecologische, sociale en
bestuursgebonden criteria).
Het compartiment heeft volgens de SFDR een doelstelling van duurzaam beleggen.
De duurzaamheidsbenadering berust op het onderstaande drievoudige engagement: (1) de verdediging van
fundamentele rechten, (2) geen financiering van controversiële activiteiten die de langetermijnreputatie van de
beleggingen mogelijk kunnen schaden en (3) het stimuleren van best practices en best efforts inzake
duurzaamheid.
Via dat drievoudige engagement streeft het compartiment ernaar om ecologische en sociale doelstellingen te
verwezenlijken en om via de meeste van zijn beleggingen een positieve bijdrage leveren op het vlak van milieu
(toegang tot drinkbaar water en waterzuivering, gebruik van hernieuwbare energie, verantwoorde consumptie,
strijd tegen de klimaatverandering, bescherming van fauna en flora op het land en in het water) en maatschappij
(uitroeiing van armoede, strijd tegen honger, toegang tot gezondheidszorg, toegang tot kwaliteitsonderwijs en
vermindering van de sociale ongelijkheid).
Aangezien dit compartiment een duurzame beleggingsdoelstelling heeft, beoogt het voornamelijk te beleggen in
bedrijven die via hun producten en diensten oplossingen aanreiken voor uitdagingen op het vlak van ecologische
en sociale duurzaamheid. De bijdrage van hun omzet aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties en aan de thema's die verband houden met 'impact investing' (emancipatie, klimaatverandering
en stabiliteit, natuurlijk kapitaal en basisbehoeften) is een essentieel onderdeel in het
beleggingsbeslissingsproces.

Beleggingsbeleid
Het compartiment belegt voornamelijk in converteerbare obligaties, luidend in elke valuta en uitgegeven door
openbare en/of particuliere emittenten over de hele wereld.
Het compartiment mag in bijkomende orde eveneens beleggen in vastrentende instrumenten, obligaties met
vlottende rente en geldmarktinstrumenten (zoals bijvoorbeeld depositocertificaten, commercial paper,
orderbriefjes en/of schatkistpapier).
Het compartiment mag beleggen in aandelen of andere effecten met een aandelenkarakter (ten belope van
maximaal 10% van zijn nettoactiva).
Het compartiment mag ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in icb’s (icbe’s en/of andere
icb’s, inclusief Exchange Traded Funds (ETF's)), zowel om zijn hoofdbeleggingsbeleid na te streven als om zijn
liquide middelen te beleggen (in dat geval belegt het compartiment in (i) monetaire icb’s (geldmarktfondsen)
en/of (ii) icb’s die beleggen in schuldinstrumenten die op het tijdstip van verwerving een resterende looptijd
hebben van ten hoogste twaalf maanden en/of waarvan de rentevoet minstens eenmaal per jaar wordt
aangepast).
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Het compartiment mag binnen de bij wet vastgestelde limieten beleggen in beursgenoteerde derivaten (met
name opties en futures) en/of in onderhands verhandelde derivaten, zoals bijvoorbeeld valutatermijncontracten
('forwards' en/of 'non-deliverable forwards'), kredietverzuimswaps ('credit default swaps' of CDS’s) of renteswaps
('interest rate swaps' of IRS’s), zowel voor de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen als met het oog op
risicoafdekking.
Het compartiment zal niet beleggen in gestructureerde producten, ABS'en (asset-backed securities) of MBS'en
(mortgage-backed securities) en evenmin in voorwaardelijk converteerbare obligaties ('CoCo bonds').

Benchmark
Referentie-index: n.v.t.
Het compartiment wordt actief beheerd, zonder dat er rekening wordt gehouden met een benchmark.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid
Promoten van duurzame beleggingsdoelstellingen
Het promoten van ecologische en sociale doelstellingen vindt plaats via een strikt proces zoals beschreven in de
selectiemethodologie van de beleggingen hierna.
De beleidslijnen inzake redelijke zorgvuldigheid van de Beheerder met betrekking tot de voornaamste negatieve
gevolgen van de beleggingsbeslissingen zijn opgenomen in het beleid inzake duurzame en verantwoorde
beleggingen, dat kan worden geraadpleegd via de website www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable
Investment').
Geen ernstige afbreuk aan de duurzame beleggingsdoelstelling
De activa in de portefeuille streven ernaar om geen ernstige afbreuk te doen aan andere duurzame
beleggingsdoelstellingen, zoals hierna wordt beschreven. Het beleggingsproces van het compartiment volgt een
strikte ESG-screening in verschillende fasen, zoals beschreven in het beleid inzake duurzame en verantwoorde
beleggingen, in de beleggingsstrategie en in de selectiemethodologie van de beleggingen hieronder.
Via de combinatie van benaderingen die berusten op de toepassing van een filter en de 'best-in-class'-benadering,
maar ook de kwalitatieve fundamentele benadering en het engagement ten aanzien van de bedrijven, zoals
hierna beschreven, streeft de portefeuille ernaar om de potentiële negatieve impact van zijn beleggingen
maximaal terug te dringen en hun positieve netto-impact te optimaliseren door te beleggen in oplossingen voor
duurzame ontwikkeling.
Beleggingsstrategie
Selectiemethodologie van de duurzame beleggingen
De criteria die bedrijven moeten vervullen om te worden opgenomen in het beleggingsuniversum, worden
bepaald op basis van onafhankelijk extern onderzoek en/of intern onderzoek van de Beheerder. Die
selectiecriteria zijn de volgende:


Uitsluitingsfilter op basis van de naleving van het Global Compact van de Verenigde Naties: De
bedrijven moeten voldoen aan de oprichtingsprincipes van het Global Compact van de Verenigde
Naties (mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming, corruptiebestrijding). De Beheerder
maakt gebruik van specifieke ESG-research van niet-financiële ratingbureaus om te bepalen of een
bedrijf al dan niet voldoet aan deze principes.
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Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij ernstige ESG-controverses: De bedrijven
mogen niet betrokken zijn bij ernstige ESG-controverses, zoals incidenten of aantijgingen die verband
houden met ecologische, sociale of bestuursproblemen.
De Beheerder maakt gebruik van ESG-research van niet-financiële ratingbureaus om na te gaan hoe
ernstig de controverses zijn waaraan bedrijven zijn blootgesteld, en sluit de meest ernstige
controverses uit. Hij produceert eveneens interne analyses over de ESG-controverses waaraan
bedrijven zijn blootgesteld. De Beheerder behoudt zich het recht voor om eveneens de bedrijven uit
te sluiten die naar zijn oordeel betrokken zijn bij voldoende ernstige controverses.



Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten: Het
uitsluitingsbeleid voor controversiële activiteiten dat de Beheerder op punt heeft gesteld, bestrijkt
meerdere sectoren en economische activiteiten die onderhevig zijn aan een debat of ze al dan niet
ethisch en duurzaam zijn. Voor elk van deze sectoren en economische activiteiten bepaalt het
uitsluitingsbeleid voor controversiële activiteiten de criteria en uitsluitingsdrempels. De bedrijven die
actief zijn in deze controversiële sectoren en activiteiten en beantwoorden aan de uitsluitingscriteria
die zijn geformuleerd in het beleid, worden uitgesloten van de beleggingsportefeuille. Het integrale
beleid kan worden geraadpleegd via de website: www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable
Investment').



Analyse en rating van het ESG-profiel van het bedrijf waarin wordt belegd, via de ESG-Scorecard: de
Beheerder vult de verschillende ESG-uitsluitingsfilters in via Scorecards met ESG-risico's per bedrijf
dat deel uitmaakt van de portefeuille, evenals Checklists voor de beoordeling van de kwaliteit van de
beleggingsideeën, waarbij ESG-criteria in aanmerking worden genomen. Die Scorecards met ESGrisico's zijn analysegrids van de meest relevante en significante ESG-risico's waaraan bedrijven zijn
blootgesteld. De Checklists voor de beoordeling van de kwaliteit van de beleggingsideeën bestaan uit
financiële aspecten over de strategie van bedrijven en uit ESG-aspecten. Bij die benadering wordt
systematisch rekening gehouden met de positieve impact voor de duurzame doelstellingen van de
Verenigde Naties in het algemeen, en de doelstellingen die een impact hebben op milieu en
maatschappij in het bijzonder. Die impact wordt geanalyseerd op basis van de blootstelling van de
bedrijven in termen van omzet, en op voorwaarde dat hun activiteiten direct en ondubbelzinnig
hebben bijgedragen aan een van de duurzame doelstellingen en dus een ESG-impact hebben.



Kwalitatieve ESG-benadering: De kwantitatieve screening wordt aangevuld met kwalitatieve analyses
die gebaseerd zijn op de fundamentele research van de Beheerder en de dialogen die met
ondernemingen worden aangegaan over financiële kwesties die betrekking hebben op de strategie
van ondernemingen en de meest relevante en significante ESG-risico's en -uitdagingen waaraan ze
zijn blootgesteld. Bij die kwalitatieve benadering wordt systematisch rekening gehouden met de
positieve impact voor de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties in het algemeen, en de
doelstellingen die een impact hebben op milieu en maatschappij in het bijzonder. De activiteiten van
het bedrijf waarin een belegging wordt overwogen, worden geanalyseerd op basis van de omzet die
het realiseert en die direct en ondubbelzinnig bijdraagt aan een van de duurzame doelstellingen en
dus een ESG-impact heeft.

Het compartiment beperkt zijn beleggingsselectie tot de effecten die in het hierboven bepaalde universum zijn
opgenomen; beleggingen in effecten van bedrijven 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.
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Indien het ESG-profiel van een emittent verslechtert en het bedrijf het Global Compact niet langer naleeft of
indien er een zeer ernstige controverse over de emittent aan het licht komt, zal de Beheerder de belegging in het
belang van de aandeelhouders van het compartiment binnen de drie maanden verkopen.
Criteria van goed bestuur
Criteria van goed bestuur zijn in het besluitvormingsproces over beleggingen opgenomen via de verschillende
fasen die hierna zijn beschreven en in het deel 'Selectiemethodologie van de beleggingen' hierboven:
(i)

Uitsluitingsfilter op basis van de naleving van het Global Compact van de Verenigde Naties: de
preventie van corruptie is een van de vier voornaamste thema's van de 10 principes.

(ii)

Filter om bedrijven uit te sluiten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten: criteria van goed
bestuur (ethisch zaken doen, lobbyingbeleid, corporate governance, corruptie en bewustmaking van
de bestuursorganen over ESG-aspecten) worden geanalyseerd op controverses, de ernst daarvan en
de maatregelen die moeten worden genomen

(iii)

Analyse van het ESG-profiel van de bedrijven die in portefeuille worden gehouden via Scorecards met
ESG-risico's: de Scorecards met ESG-risico's omvatten een analyse en een rating voor de corporate
governance van de bedrijven, en in het bijzonder de goede naleving van de principes die zijn
gedefinieerd in het stembeleid van de Beheerder.

(iv)

De fundamentele en kwalitatieve ESG-benadering is grotendeels gewijd aan aspecten van bestuur en
corporate governance.

Bestuursaspecten vormen ook een integraal deel van de opvolging van de beleggingen, met name via het
stembeleid en het betrokkenheidsbeleid van de Beheerder. Beide documenten kunnen worden geraadpleegd via
de website www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable Investment').
Voorbeelden van selectiecriteria van duurzame beleggingen


Bedrijven die een aanzienlijke blootstelling hebben aan tabak worden uitgesloten van de
beleggingsportefeuille. Tabak is in de eerste plaats een controversieel onderwerp, omdat het verbruik
ervan een sterk negatieve impact heeft op de gezondheid van de mens. Tegelijkertijd levert de tabaksteelt
maar heel weinig voordelen op voor de maatschappij of het milieu. De Beheerder heeft daarom beslist om
niet enkel tabaksproducenten, maar ook de volledige bevoorradingsketen van de tabakssector uit te sluiten
van zijn beleggingsportefeuilles. In de praktijk sluit de Beheerder alle tabaksproducenten alsook alle
tabaksleveranciers, -verdelers en -kleinhandelaars uit op basis van blootstellingsdrempels die kijken naar
het percentage omzet dat wordt gegenereerd, zoals wordt verduidelijkt in het beleid inzake controversiële
activiteiten dat hierboven wordt vernoemd.



Bedrijven die een aanzienlijke blootstelling hebben aan kansspelen worden uitgesloten van de
beleggingsportefeuille. Kansspelen worden immers beschouwd als een controversiële activiteit, vooral
omdat ze mogelijk leiden tot verslaving en financiële problemen. De Beheerder sluit systematisch alle
bedrijven van de beleggingsportefeuilles uit die blootgesteld zijn aan producten en diensten die verband
houden met kansspelen, en dat op basis van een blootstellingsdrempel die kijkt naar de omzet, zoals werd
bepaald in het beleid inzake controversiële activiteiten dat hierboven werd vernoemd.



Bedrijven die een aanzienlijke blootstelling hebben aan thermische steenkool worden uitgesloten van de
beleggingsportefeuille. Elektriciteitsopwekking op basis van steenkool stoot bijzonder veel broeikasgassen
uit, en in het licht van de klimaatverandering en het Klimaatakkoord van Parijs erkent de Beheerder dat het
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toekomstige gebruik van thermische steenkool moeilijk te rijmen valt met een duurzame toekomst.
Bijgevolg heeft de Beheerder beslist om alle bedrijven van de beleggingsportefeuilles uit te sluiten die
betrokken zijn bij de ontginning van thermische steenkool, of die activa-uitbreidingsprojecten hebben in
verband met de ontginning van thermische steenkool, of nieuwe activa creëren voor de ontginning van
thermische steenkool, zoals werd bepaald in het beleid inzake controversiële activiteiten dat hierboven
werd vernoemd.
Financiële derivaten
De gebruikte financiële derivaten zullen niet worden gebruikt om de hierboven beschreven duurzame
beleggingsdoelstelling te verwezenlijken.
Vennootschap die instaat voor de beoordeling van duurzame selectiecriteria
De Beheerder is de vennootschap die instaat voor de beoordeling van duurzame selectiecriteria. Hij maakt
gebruik van de ESG-research die wordt verstrekt door internationaal gereputeerde niet-financiële ratingbureaus.
De Beheerder beschikt over zijn eigen interne ESG-researchcapaciteit, en de ESG-research die wordt verstrekt
door de niet-financiële ratingbureaus wordt, naast andere bronnen, gebruikt als een informatiebron. De
Beheerder behoudt zich tevens het recht voor om op grond van de ontvangen gegevens te bepalen of een bedrijf
al dan niet beantwoordt aan de globale duurzaamheidscriteria, of dat het daarentegen niet compliant is.
Meer informatie:
Meer specifieke informatie over het product vindt u op de website www.dpamfunds.com.

Referentievaluta
EUR

Beleggingshorizon
Minimaal 3 jaar

Risicobeheermethode
Benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach).

Risicofactoren
Om een inzicht te krijgen in de mogelijke risico's die gepaard gaan met een belegging in dit compartiment, dienen
de beleggers het hoofdstuk 'Aan beleggingen in de bevek verbonden risico's' van dit Prospectus te raadplegen, en
met name het hoofdstuk over de specifieke risico's die gepaard gaan met een belegging in converteerbare
obligaties. Beleggers worden verzocht om eveneens het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de
integratie van duurzaamheidsrisico's' te raadplegen voor het ESG-risico.

Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder
Instapvergoeding
Aandelenklasse
A
B
E

Instapvergoeding
Max. 2%
Max. 2%
Max. 1%
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Aandelenklasse
F
J
L
M
N
P
V
W

Instapvergoeding
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 2%

van het inschrijvingsbedrag dat toekomt aan de instellingen en agenten die de aandelen verhandelen en plaatsen.

Omzettingsvergoeding
Verschil tussen de respectieve instapvergoedingen van de betreffende compartimenten voor zover de
instapvergoeding die binnen het oorspronkelijke compartiment wordt aangerekend, lager is dan degene die
binnen het nieuwe compartiment wordt aangerekend, ten gunste van de plaatsings- en/of verkoopagenten.

Swing pricing
Zodra de NIW een door de raad van bestuur vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, kan deze worden
gecorrigeerd op basis van de nettotransactiekosten. De swingfactor waarmee de NIW wordt aangepast, wordt
berekend op basis van de externe makelaarskosten (courtages), belastingen en heffingen alsook op basis van de
geschatte verschillen (spreads) tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert
naar aanleiding van de inschrijving op en/of de inkoop van aandelen. De waarde van de swingfactor wordt
bepaald door de Raad van Bestuur en mag niet meer bedragen dan 3% van de niet-aangepaste NIW.

Provisies en kosten ten laste van het compartiment
Beheervergoeding
Aandelenklassen
A, B
E, F, M, N, V, W
J
L
P

Beheervergoeding
Max. 1,20% per jaar
Max. 0,60% per jaar
Max. 0,30% per jaar
Max. 1,80% per jaar
Max. 0% per jaar

Overige provisies en kosten
De overige provisies en kosten ten laste van het compartiment zijn beschreven in het deel Error! Reference
source not found. in het hoofddeel van het prospectus.

Verhandeling van de aandelen
Ter inschrijving aangeboden aandelenklassen
Aandelenklasse

ISIN-code

Munt

Minimaal
inschrijvingsbedrag

A
B
E

LU2170441468
LU2170441542
LU2170441625

EUR
EUR
EUR

NVT
NVT
EUR 25.000,-
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Aandelenklasse

ISIN-code

Munt

Minimaal
inschrijvingsbedrag

F
J
L
M
N
P
V
W

LU2170441898
LU2170441971
LU2170442193
LU2170442276
LU2170442359
LU2170442433
LU2170442516
LU2170442607

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR 25.000,NVT
EUR 1.000,NVT
NVT
NVT
NVT
NVT

Vorm van de aandelen
De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen in de
zin van artikel 7.2 van de statuten van de bevek.
Er kunnen fractiewaarden van aandelen (onderaandelen) tot op één duizendste worden uitgegeven.

Inschrijving, terugbetaling en omzetting
De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die op een Waarderingsdag vóór 15.00 uur worden
ontvangen, worden aanvaard op basis van de NIW van die Waarderingsdag, na verrekening van de vergoedingen
die hierboven zijn vermeld onder 'Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder' en 'Provisies en kosten ten
laste van het compartiment'.
Elke inschrijving en terugbetaling moet uiterlijk twee volledige bankwerkdagen in Luxemburg na de
Waarderingsdag worden vereffend.

Waarderingsdag
Elke volledige bankwerkdag in Luxemburg ('Waarderingsdag') en die zal overeenstemmen met een nettoinventariswaarde die gedateerd zal zijn op deze Waarderingsdag maar berekend zal worden op de bankwerkdag
die volgt op deze Waarderingsdag.
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INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH

Beleggingsbeleid
Doel van het compartiment
De doelstelling van het compartiment bestaat erin om beleggers direct of indirect (door beleggingen in icb's) en via een
actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen uit
de hele wereld.

Beleggingsbeleid
Dit compartiment belegt voornamelijk in aandelen (en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal) en, in
bijkomende orde, in obligaties (en/of andere schuldinstrumenten) met vaste of variabele rente van ondernemingen
wereldwijd.
Met het doel zijn liquide middelen te beleggen en onverminderd het bepaalde in het hoofdstuk
'Beleggingsbeperkingen' van het Prospectus mag het compartiment beleggen in (i) monetaire icb’s (geldmarktfondsen)
en/of (ii) icb’s die beleggen in schuldinstrumenten die op het tijdstip van verwerving een resterende looptijd hebben
van ten hoogste twaalf maanden en/of waarvan de rentevoet minstens eenmaal per jaar wordt aangepast.
Binnen de in artikel 41, lid 2 van de Wet van 2010 gestelde limieten en onverminderd de toepasselijke regelgeving mag
het compartiment beleggen in niet-genoteerde effecten en/of icb’s van het open-end-type die zich richten op edele
metalen of grondstoffen mits die icb’s voldoen aan de voorwaarden in artikel 41, lid 1, onder e) van de Wet van 2010.
Het compartiment mag binnen de bij wet vastgestelde limieten beleggen in beursgenoteerde derivaten (met name
opties en futures) en/of in onderhands verhandelde derivaten, zoals bijvoorbeeld valutatermijncontracten ('forwards'),
zowel voor de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen als met het oog op risicoafdekking.
Het het compartiment mag ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in icb’s (icbe’s en/of andere
icb’s, inclusief Exchange Traded Funds (ETF's)), zowel om zijn hoofdbeleggingsbeleid na te streven als om zijn liquide
middelen te beleggen (in dat geval belegt het compartiment in (i) monetaire icb’s (geldmarktfondsen) en/of (ii) icb’s die
beleggen in schuldinstrumenten die op het tijdstip van verwerving een resterende looptijd hebben van ten hoogste
twaalf maanden en/of waarvan de rentevoet minstens eenmaal per jaar wordt aangepast).

Benchmark
Referentie-index: MSCI Europe Net Return (hierna de 'index' of 'benchmark')
Gebruik van de index:


voor de vergelijking van de prestaties



voor de berekening van de prestatievergoeding

De index sluit niet aan bij de duurzame beleggingsdoelstelling van het compartiment. Raadpleeg het deel
'Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid', 'Beleggingsstrategie'
hierna voor meer informatie over de manier waarop het compartiment zijn duurzame beleggingsdoelstelling
verwezenlijkt.
Afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten opzichte van de index:
Het compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de
prestatie van de benchmark na te bootsen. De selectie en de weging van de activa in de portefeuille van het
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compartiment kunnen aanzienlijk verschillen van de samenstelling van de benchmark.
Leverancier van de index: MSCI Limited
De leverancier van de index is een bij de ESMA geregistreerde entiteit conform de bepalingen van artikel 36 van
Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die
worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie
van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU)
nr. 596/2014.
De Beheervennootschap van de bevek heeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 28.2 van de voornoemde
Verordening, een solide schriftelijke procedure opgesteld en bijgehouden die de maatregelen bepaalt die moeten
worden genomen indien de referentie-index wijzigt of niet langer geleverd wordt. Een kopie van die procedure
kan kosteloos worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de bevek of de Beheervennootschap.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid
Ecologische en sociale kenmerken die door het compartiment worden gepromoot:
Het promoten van ecologische en sociale kenmerken door het compartiment in de zin van de SFDR bestaat in de
uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij controversiële activiteiten, zoals gedefinieerd in het beleid inzake
controversiële activiteiten van de Beheerder (zie het deel gewijd aan 'conventionele' strategieën, dat kan worden
geraadpleegd via de website www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable Investment')).
Bovendien streeft het compartiment naar de verdediging van de fundamentele rechten zoals die worden
gepromoot door de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties. Zo beperkt het compartiment
beleggingen in bedrijven waarvan wordt gemeend dat ze de principes van het Global Compact van de Verenigde
Naties niet naleven, en beleggingen in bedrijven waarvan gemeend wordt dat hun gedrag zeer controversieel is,
dat wil zeggen in bedrijven die betrokken zijn bij zeer ernstige controverses.
Het compartiment streeft ernaar om minstens 80% van zijn activa (exclusief liquide middelen) te beleggen in
effecten die ecologische en sociale kenmerken promoten, zoals gedefinieerd door de SFDR.
Tot slot neemt het compartiment ook in sterke mate ESG-factoren in aanmerking, en houdt het – evenwel op
flexibele wijze al naar gelang de materiële uitdagingen van de activiteitensectoren – rekening met meerdere ESGcriteria. Zie het deel 'Beleggingsstrategie' voor een beschrijving van deze benadering van 'ESG-integratie' en de
criteria waarop ze betrekking heeft.
De beleidslijnen inzake redelijke zorgvuldigheid van de Beheerder met betrekking tot de voornaamste negatieve
gevolgen van de beleggingsbeslissingen zijn opgenomen in het beleid inzake duurzame en verantwoorde
beleggingen, dat kan worden geraadpleegd via de website www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable
Investment').
Geen duurzame beleggingsdoelstelling
Het compartiment heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van de SFDR.
Het compartiment streeft er niettemin naar om een voorzorgsprincipe toe te passen om geen 'ernstige afbreuk te
doen' aan de ecologische of sociale doelstelling. Daartoe hanteert het compartiment het beleid inzake
controversiële activiteiten van de Beheerder voor 'conventionele' strategieën. Het belegt niet in bedrijven die de
10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven, noch in bedrijven die betrokken zijn
bij zeer ernstige controverses.
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Het beleid inzake controversiële activiteiten van de Beheerder kan worden geraadpleegd via de website:
www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable Investment').
Beleggingsstrategie
Selectiemethodologie van de beleggingen
Het compartiment hanteert bindende beleggingsbeperkingen voor de blootstelling van bedrijven aan bepaalde
controversiële activiteiten en controversiële gedragingen, en (ii) een niet-bindende beleggingsbenadering met
'ESG-integratie':
i)

De dwingende beleggingsbeperkingen zijn van toepassing op waarden die betrokken zijn bij controversiële
activiteiten (a), waarden die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven (b)
en waarden die betrokken zijn bij zeer ernstige controverses (c):
(a)

Uitsluiting van waarden die betrokken zijn bij controversiële activiteiten: Het compartiment sluit
waarden uit waarvan de activiteit bestaat uit de vervaardiging, het gebruik of het bezit van
antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en bepantsering op basis van verarmd uranium,
chemische of biologische wapens. Het compartiment hanteert eveneens dwingende
beleggingsbeperkingen voor effecten van bedrijven met activiteiten zoals de productie of de
distributie van tabak of grondstoffen en apparatuur die vereist zijn voor de productie van tabak, de
ontginning van thermische steenkool of de opwekking van elektriciteit op basis van steenkool. Die
uitsluitingen gelden zowel op het moment van de aankoop van een positie als tijdens de duur waarin
de positie in de portefeuille wordt gehouden (bijvoorbeeld wanneer een emittent het statuut van
non-compliant krijgt).
Die uitsluitingen zijn opgenomen in het beleid inzake controversiële activiteiten van de Beheerder
(deel gewijd aan 'conventionele' strategieën), dat kan worden geraadpleegd via de website
www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable Investment').

(b)

De naleving door de portefeuille van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties
Het compartiment belegt niet in bedrijven die de 10 principes van het Global Compact van de
Verenigde Naties niet naleven op het moment van de aankoop van de positie. Indien een emittent
het statuut van non-compliant krijgt, wordt er met het bedrijf een dialoog aangegaan volgens een
kalender in overeenstemming met ons betrokkenheidsbeleid (dat kan worden geraadpleegd via de
site www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable Investment')) en wordt er een grondige analyse
uitgevoerd om de verantwoordelijkheden van de emittent in het kader van deze downgrade en in het
licht van het ESG-profiel van het bedrijf te identificeren.
Indien wordt besloten dat het bedrijf niet in aanmerking komt, zal de Beheerder de betreffende
belegging in het belang van de aandeelhouders van het compartiment verkopen binnen de drie
maanden na de datum waarop de definitieve beslissing werd genomen dat het bedrijf niet langer in
aanmerking komt.

(c)

De blootstelling van de portefeuille aan zeer ernstige ESG-controverses: Bedrijven die
geconfronteerd worden met zeer ernstige controverses komen niet in aanmerking voor belegging op
het moment van de aankoop van de positie. In geval van een downgrade van een emittent
blootgesteld aan een zeer ernstige controverse, wordt er met het bedrijf een dialoog aangegaan
volgens een kalender in overeenstemming met ons betrokkenheidsbeleid (dat kan worden
geraadpleegd via de site www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable Investment')) en wordt er een
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grondige analyse uitgevoerd om de verantwoordelijkheden van de emittent in het kader van deze
downgrade en in het licht van het ESG-profiel van het bedrijf te identificeren.
Indien wordt besloten dat het bedrijf niet in aanmerking komt, zal de Beheerder de betreffende
belegging in het belang van de aandeelhouders van het compartiment verkopen binnen de drie
maanden na de datum waarop de definitieve beslissing werd genomen dat het bedrijf niet langer in
aanmerking komt.
Uitsluitingslijsten van de verschillende bedrijven die zijn uitgesloten vanwege de hierboven gedefinieerde criteria
(a), (b) en (c) worden regelmatig bijgewerkt en als input gebruikt voor de controlesystemen voor de
portefeuillebeleggingen.
ii)

De benadering met 'ESG-integratie' houdt in dat er op flexibele wijze rekening wordt gehouden met de
volgende criteria:
a.

De blootstelling van de portefeuille aan ESG-controverses, maar geen zeer ernstige controverses (die
aanleiding geven tot een formele uitsluiting zoals aangegeven in i) hierboven), namelijk polemieken
in verband met bedrijf die betrekking hebben op zijn ecologische of sociale impact of zijn
bestuurspraktijken. De beheerders worden geïnformeerd over de eventuele blootstelling van het
compartiment aan bedrijven die betrokken zijn bij ESG-controverses en worden aangemoedigd
(zonder formele verplichting) om beleggingen van de compartimenten in deze bedrijven zoveel
mogelijk te beperken;

b.

de ESG-rating van de portefeuille op basis van de ESG-scores van de in portefeuille gehouden
bedrijven, verstrekt door niet-financiële ratingbureaus;

c.

de koolstofvoetafdruk van de portefeuille;

d.

in het algemeen houden sectorale analisten in hun research en hun beleggingsaanbevelingen
rekening met de belangrijkste en meest relevante ESG-aspecten en -gegevens, en nemen beheerders
deze elementen en materiële uitdagingen (zonder formele uitsluitingen) op in hun
beleggingsbeslissingen.

De Beheerder wil een zekere flexibiliteit behouden bij het in aanmerking nemen van de vier criteria die in het deel
'ESG-integratie' hierboven zijn beschreven. Die criteria houden dan ook geen enkele formele of systematische
uitsluiting in (zonder afbreuk te doen aan de uitsluitingen die voortvloeien uit het beleid inzake controversiële
activiteiten zoals hierboven is vermeld).
Criteria van goed bestuur
Criteria van goed bestuur zijn in het beleggingsbeslissingsproces over beleggingen opgenomen op verschillende
niveaus:
(i)

Vóór belegging
Criteria van goed bestuur worden in aanmerking genomen in het kader van de volgende ESG-research:
a.

naleving van het Global Compact van de Verenigde Naties: de preventie van corruptie is een van de
vier voornaamste thema's van de 10 principes;

b.

analyse van het gedrag van bedrijven via hun blootstelling aan ESG-controverses, inclusief
controverses die verband houden met de eerbiediging van de vrije concurrentie, corruptie, politieke
lobbying en corporate governance.
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(ii)

Tijdens de belegging
Het stembeleid van de Beheerder draagt bij aan de bevordering van best practices inzake corporate
governance (scheiding der machten, onafhankelijkheid en geschiktheid van de raad van bestuur,
eerbiediging van de rechten van minderheidsaandeelhouders, kwaliteit van de interne en de externe audit
enz.). Het betrokkenheidsbeleid van de Beheerder is aan dat stembeleid gekoppeld en past de principes
ervan toe.

Het stembeleid en het betrokkenheidsbeleid van de Beheerder, evenals andere elementen die verband houden
met goed bestuur, kunnen worden geraadpleegd via de website www.dpamfunds.com (tabblad 'Sustainable
Investment').
Financiële derivaten
De financiële derivaten die in voorkomend geval worden gebruikt met het oog op de verwezenlijking van de
beleggingsdoelstellingen van het compartiment, zullen niet worden gebruikt voor het promoten van de
ecologische en/of sociale kenmerken van het compartiment, zoals hierboven beschreven.
Vennootschap die instaat voor de beoordeling van ESG-selectiecriteria
De Beheerder is de vennootschap die instaat voor de beoordeling van ESG-selectiecriteria. Hij maakt gebruik van
de ESG-research die wordt verstrekt door internationaal gereputeerde niet-financiële ratingbureaus. De
Beheerder beschikt over zijn eigen interne ESG-researchcapaciteit, en de ESG-research die wordt verstrekt door
de niet-financiële ratingbureaus wordt, naast andere bronnen, gebruikt als een informatiebron. De Beheerder
behoudt zich tevens het recht voor om op grond van de ontvangen gegevens te bepalen of een bedrijf al dan niet
beantwoordt aan de globale ESG-criteria, of dat het daarentegen niet compliant is.
Meer informatie:
Meer specifieke informatie over het compartiment vindt u op de website www.dpamfunds.com.

Referentievaluta
EUR

Beleggingshorizon
Minimaal 5 jaar

Risicobeheermethode
Benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach).

Risicofactoren
Om een inzicht te krijgen in de mogelijke risico's die gepaard gaan met een belegging in dit compartiment, dienen de
beleggers het hoofdstuk 'Aan beleggingen in de bevek verbonden risico's' van dit Prospectus te raadplegen, maar
eveneens het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van duurzaamheidsrisico's' voor
het ESG-risico.
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Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder
Instapvergoeding
Aandelenklasse
A
B
B CHF
E
F
F CHF
J
M
N
P
V
W

Instapvergoeding
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 2%

van het inschrijvingsbedrag dat toekomt aan de instellingen en agenten die de aandelen verhandelen en plaatsen.

Omzettingsvergoeding
Verschil tussen de respectieve instapvergoedingen van de betreffende compartimenten voor zover de
instapvergoeding die binnen het oorspronkelijke compartiment wordt aangerekend, lager is dan degene die binnen het
nieuwe compartiment wordt aangerekend, ten gunste van de plaatsings- en/of verkoopagenten.

Swing pricing
Zodra de NIW een door de Raad van Bestuur vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, kan deze worden gecorrigeerd
op basis van de nettotransactiekosten. De swingfactor waarmee de NIW wordt aangepast, wordt berekend op basis
van de externe makelaarskosten (courtages), belastingen en heffingen alsook op basis van de geschatte verschillen
(spreads) tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert naar aanleiding van de
inschrijving op en/of de inkoop van aandelen. De waarde van de swingfactor wordt bepaald door de Raad van Bestuur
en mag niet meer bedragen dan 3% van de niet-aangepaste NIW.

Provisies en kosten ten laste van het compartiment
Beheervergoeding
Aandelenklassen
A, B, B CHF
E, F, F CHF, M, N, V, W
J
P

Effectieve beheervergoeding
Max. 1,50% per jaar
Max. 0,750% per jaar
Max. 0,375% per jaar
0% per jaar

Effectieve beheervergoeding op
1 oktober 2018
Max. 1,00% per jaar
Max. 0,50% per jaar
Max. 0,25% per jaar
0% per jaar

Prestatievergoeding
De beheerder heeft recht op een prestatievergoeding die als volgt wordt berekend:
1.

Voor elke NIW waarbij de prestatie van het compartiment de referentie-index MSCI Europe Net Total
Return uitgedrukt in EUR – Bloomberg code MSDEE15N) (de 'Benchmark'), heeft overtroffen, is een
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vergoeding van 20% van de gerealiseerde outperformance verschuldigd onder de in punt 3 vastgestelde
voorwaarden.
2.

De prestatie van het compartiment is gelijk aan het verschil tussen de laatst berekende NIW en de hoogste
NIW (vermeerderd met de laatste prestatievergoeding en, indien van toepassing, aangepast op basis van
elke uitkering) van alle vorige NIW’s.

3.

De prestatievergoeding is uitsluitend verschuldigd indien de prestatie van het compartiment per aandeel,
zoals hierboven gedefinieerd, positief is en die van de 'Benchmark' overtreft, zo nodig aangepast op basis
van elke uitkering. In dat geval wordt de prestatievergoeding bepaald door het
prestatievergoedingspercentage toe te passen op het verschil tussen (i) de laatst berekende NIW per
aandeel en (ii) de hoogste waarde van (ii.a) de hoogste NIW (vermeerderd met de laatste
prestatievergoeding en zo nodig aangepast op basis van elke uitkering) van alle vorige NIW’s, of (ii.b) de
'Benchmark' (zo nodig aangepast op basis van elke uitkering), vermenigvuldigd met het aantal in omloop
zijnde aandelen op de dag van de laatste NIW.

Er wordt verduidelijkt dat:
-

„De hoogste NIW (vermeerderd met de laatste prestatievergoeding en, indien van toepassing, aangepast op
basis van elke uitkering) van alle vorige NIW’s” zal die zijn van de waarderingsdag gedateerd op 28 september
2018, en

-

De 'Benchmark' (aangepast, indien van toepassing, op basis van elke uitkering), vermenigvuldigd met het
aantal uitstaande aandelen op de dag van de laatste NIW” zal degene zijn van de waarderingsdag gedateerd
op 28 september 2018.

De prestatievergoeding wordt uitbetaald aan de Beheerder in de maand die volgt op het einde van elke maand.

Overige provisies en kosten
De overige provisies en kosten ten laste van het compartiment, zijn beschreven in het deel PROVISIES, LASTEN EN
KOSTEN in het hoofddeel van het prospectus.

Verhandeling van de aandelen
Ter inschrijving aangeboden aandelenklassen
Aandelenklasse

ISIN-code

Munt

Minimaal inschrijvingsbedrag

A
B
B CHF
E
F
F CHF
J
M
N
P
V
W

LU0159348084
LU0159348241
LU0966594235
LU0174547223
LU0174547579
LU0966594318
LU1518615551
LU1518615635
LU1518615718
LU0336681399
LU0966594409
LU0966594581

EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

NVT
NVT
NVT
EUR 25.000,EUR 25.000,CHF 25.000,NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
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Vorm van de aandelen
De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen in de zin
van artikel 7.2 van de statuten van de bevek.
Er kunnen fractiewaarden van aandelen (onderaandelen) tot op één duizendste worden uitgegeven.

Inschrijving, terugbetaling en omzetting
De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die op een Waarderingsdag vóór 15.00 uur worden ontvangen,
worden aanvaard op basis van de NIW van die Waarderingsdag, na verrekening van de vergoedingen die hierboven zijn
vermeld onder 'Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder' en 'Provisies en kosten ten laste van het
compartiment'.
Elke inschrijving en terugbetaling moet uiterlijk twee volledige bankwerkdagen in Luxemburg na de Waarderingsdag
worden vereffend.

Waarderingsdag
Elke volledige bankwerkdag in Luxemburg ('Waarderingsdag') en die zal overeenstemmen met een nettoinventariswaarde die gedateerd zal zijn op deze Waarderingsdag maar berekend zal worden op de bankwerkdag die
volgt op deze Waarderingsdag.
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INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L GLOBAL TARGET INCOME

Beleggingsbeleid
Doel van het compartiment
Het compartiment streeft ernaar zijn beleggers, na afloop van een actief beheer van een portefeuille dat vooral gericht
is op instrumenten die een hoog rendement bieden, een driemaandelijks dividend uit te keren dat wordt bepaald op
basis van een jaarlijks minimumpercentage van 3% van de eerste NIW van elk kalenderjaar. In het geval van
kapitalisatieaandelen worden de hieraan toegerekende opbrengsten niet uitgekeerd maar herbelegd.

Beleggingsbeleid
Het compartiment kan direct of indirect via icb's, zonder enige geografische en/of sectorbeperkingen beleggen in (i)
aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal en (ii) obligaties en/of andere
schuldinstrumenten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eeuwigdurende obligaties, achtergestelde obligaties,
converteerbare obligaties, nulcouponobligaties en gestructureerde producten zoals bijvoorbeeld 'Asset-Backed
Securities' of 'Mortgage-Backed Securities') met een hoog rendement Het compartiment kan daarnaast ook beleggen
in geldmarktinstrumenten zoals contanten en/of depositocertificaten.
Er wordt in wisselende verhoudingen belegd (zonder andere beperkingen dan die welke door de toepasselijke weten/of regelgeving worden opgelegd).
Het compartiment mag binnen de bij wet vastgestelde limieten beleggen in beursgenoteerde derivaten (met name
opties en futures) en/of in onderhands verhandelde derivaten, zoals bijvoorbeeld valutatermijncontracten ('forwards'),
kredietverzuimswaps ('credit default swaps' of CDS’s) of renteswaps ('interest rate swaps' of IRS’s), zowel voor de
verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen als met het oog op risicoafdekking.

Benchmark
Referentie-index: n.v.t.
Het compartiment wordt actief beheerd, zonder dat er rekening wordt gehouden met een benchmark.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid
Beleggers worden verzocht om het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van
duurzaamheidsrisico's' van dit Prospectus te raadplegen.

Referentievaluta
EUR

Beleggingshorizon
Minimaal 5 jaar

Risicobeheermethode
Benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach).

Risicofactoren
Om een inzicht te krijgen in de mogelijke risico's die gepaard gaan met een belegging in dit compartiment, dienen de
beleggers het hoofdstuk 'Aan beleggingen in de bevek verbonden risico's' van dit Prospectus te raadplegen, maar
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eveneens het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van duurzaamheidsrisico's' voor
het ESG-risico.
De belegger wordt erop gewezen dat de uitkering van het regelmatige dividend kan uitstijgen boven het behaalde
resultaat en tot kapitaalerosie kan leiden

Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder
Instapvergoeding
Aandelenklasse
A
B
E
F
M
N
P
V
W

Instapvergoeding
Max. 2%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 2%

van het inschrijvingsbedrag dat toekomt aan de instellingen en agenten die de aandelen verhandelen en plaatsen.

Omzettingsvergoeding
Verschil tussen de respectieve instapvergoedingen van de betreffende compartimenten voor zover de
instapvergoeding die binnen het oorspronkelijke compartiment wordt aangerekend, lager is dan degene die binnen het
nieuwe compartiment wordt aangerekend, ten gunste van de plaatsings- en/of verkoopagenten.

Swing pricing
Zodra de NIW een door de Raad van Bestuur vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, kan deze worden gecorrigeerd
op basis van de nettotransactiekosten. De swingfactor waarmee de NIW wordt aangepast, wordt berekend op basis
van de externe makelaarskosten (courtages), belastingen en heffingen alsook op basis van de geschatte verschillen
(spreads) tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert naar aanleiding van de
inschrijving op en/of de inkoop van aandelen. De waarde van de swingfactor wordt bepaald door de Raad van Bestuur
en mag niet meer bedragen dan 3% van de niet-aangepaste NIW.

Provisies en kosten ten laste van het compartiment
Beheervergoeding
Aandelenklassen
A, B
E, F, V, W
M, N
P

Beheervergoeding
Max. 0,850% per jaar
Max. 0,450% per jaar
Max. 0,425% per jaar
0% per jaar

Overige provisies en kosten
De overige provisies en kosten ten laste van het compartiment, zijn beschreven in het deel PROVISIES, LASTEN EN
KOSTEN in het hoofddeel van het prospectus.
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Verhandeling van de aandelen
Ter inschrijving aangeboden aandelenklassen
Aandelenklasse

ISIN-code

Munt

Minimaal inschrijvingsbedrag

A
B
E
F
M
N
P
V
W

LU1091780046
LU1091780129
LU1091780392
LU1091780475
LU1518617763
LU1518617847
LU1091780715
LU1091780806
LU1091780988

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

NVT
NVT
EUR 25.000,EUR 25.000,NVT
NVT
NVT
NVT
NVT

Vorm van de aandelen
De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen in de zin
van artikel 7.2 van de statuten van de bevek.
Er kunnen fractiewaarden van aandelen (onderaandelen) tot op één duizendste worden uitgegeven.

Inschrijving, terugbetaling en omzetting
De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die op een Waarderingsdag vóór 12.00 uur worden ontvangen,
worden aanvaard op basis van de NIW van die Waarderingsdag, na verrekening van de vergoedingen die hierboven zijn
vermeld onder 'Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder' en 'Provisies en kosten ten laste van het
compartiment'.
Elke inschrijving en terugbetaling moet uiterlijk drie volledige bankwerkdagen in Luxemburg na de Waarderingsdag
worden vereffend.

Waarderingsdag
Elke volledige bankwerkdag in Luxemburg ('Waarderingsdag') en die zal overeenstemmen met een nettoinventariswaarde die gedateerd zal zijn op deze Waarderingsdag maar berekend zal worden op de tweede
bankwerkdag die volgt op deze Waarderingsdag.
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INFORMATIEBLAD VAN HET COMPARTIMENT DPAM L PATRIMONIAL FUND

Beleggingsbeleid
Doel van het compartiment
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin om beleggers via een actief portefeuillebeheer een meerwaarde op
lange termijn op hun belegging te bieden door te beleggen in effecten met een aandelenkarakter (equity securities),
schuldinstrumenten en/of geldmarktinstrumenten van emittenten uit de hele wereld, alsook in bepaalde
beleggingsfondsen.

Beleggingsbeleid
Dit compartiment belegt voornamelijk in effecten met een aandelenkarakter, schuldinstrumenten,
geldmarktinstrumenten en/of icb’s (met inbegrip van icbe’s, ETF’s (Exchange-Traded Funds) en/of andere icb’s mits die
ETF’s en andere icb’s voldoen aan de voorwaarden van artikel 41, lid 1, onder e) van de Wet van 2010).
Onder voorbehoud van de beleggingen in aandelen en andere effecten met een aandelenkarakter (waarin het
compartiment maximaal 45% van zijn nettoactiva mag beleggen), wordt in variabele proporties belegd (zonder andere
beperkingen dan de geldende wettelijke en/of reglementaire beperkingen).
Het compartiment mag ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in icb’s (icbe’s en/of andere icb’s,
inclusief Exchange Traded Funds (ETF's)), zowel om zijn hoofdbeleggingsbeleid na te streven als om zijn liquide
middelen te beleggen (in dat geval belegt het compartiment in (i) monetaire icb’s (geldmarktfondsen) en/of (ii) icb’s die
beleggen in schuldinstrumenten die op het tijdstip van verwerving een resterende looptijd hebben van ten hoogste
twaalf maanden en/of waarvan de rentevoet minstens eenmaal per jaar wordt aangepast).
Het compartiment mag binnen de bij wet vastgestelde limieten beleggen in beursgenoteerde derivaten (met name
opties en futures) en/of in onderhands verhandelde derivaten, zoals bijvoorbeeld valutatermijncontracten ('forwards'
en/of 'non-deliverable forwards'), kredietverzuimswaps ('credit default swaps' of CDS’s) of renteswaps ('interest rate
swaps' of IRS’s), zowel voor de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen als met het oog op risicoafdekking.

Benchmark
Referentie-index: Euribor 3 Months (hierna de 'index' of 'benchmark')
Gebruik van de index:


voor de vergelijking van de prestaties



voor de berekening van de prestatievergoeding

Afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten opzichte van de index:
Het compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de
prestatie van de benchmark na te bootsen. De selectie en de weging van de activa in de portefeuille van het
compartiment kunnen aanzienlijk verschillen van de samenstelling van de benchmark.
Leverancier van de index: European Money Markets Institute (EMMI)
De leverancier van de index is een bij de ESMA geregistreerde entiteit conform de bepalingen van artikel 36 van
Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die
worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie
van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU)
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nr. 596/2014.
De Beheervennootschap van de bevek heeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 28.2 van de voornoemde
Verordening, een solide schriftelijke procedure opgesteld en bijgehouden die de maatregelen bepaalt die moeten
worden genomen indien de referentie-index wijzigt of niet langer geleverd wordt. Een kopie van die procedure
kan kosteloos worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de bevek of de Beheervennootschap.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) – Transparantie inzake duurzaamheid
Beleggers worden verzocht om het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van
duurzaamheidsrisico's' van dit Prospectus te raadplegen.

Referentievaluta
EUR

Beleggingshorizon
Minimaal 3 jaar

Risicobeheermethode
Benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach).

Risicofactoren
Om een inzicht te krijgen in de mogelijke risico's die gepaard gaan met een belegging in dit compartiment, dienen de
beleggers het hoofdstuk 'Aan beleggingen in de bevek verbonden risico's' van dit Prospectus te raadplegen, maar
eveneens het hoofdstuk 'Algemene informatie over de SFDR en over de integratie van duurzaamheidsrisico's' voor
het ESG-risico.

Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder
Instapvergoeding
Aandelenklasse
A
B
B CHF
E
F
F CHF
M
N
P
V
W

Instapvergoeding
Max. 2%
Max. 2%
Max. 2%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 0%
Max. 2%
Max. 2%

van het inschrijvingsbedrag dat toekomt aan de instellingen en agenten die de aandelen verhandelen en plaatsen.
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Omzettingsvergoeding
Verschil tussen de respectieve instapvergoedingen van de betreffende compartimenten voor zover de
instapvergoeding die binnen het oorspronkelijke compartiment wordt aangerekend, lager is dan degene die binnen het
nieuwe compartiment wordt aangerekend, ten gunste van de plaatsings- en/of verkoopagenten.

Swing pricing
Zodra de NIW een door de Raad van Bestuur vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, kan deze worden gecorrigeerd
op basis van de nettotransactiekosten. De swingfactor waarmee de NIW wordt aangepast, wordt berekend op basis
van de externe makelaarskosten (courtages), belastingen en heffingen alsook op basis van de geschatte verschillen
(spreads) tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert naar aanleiding van de
inschrijving op en/of de inkoop van aandelen. De waarde van de swingfactor wordt bepaald door de Raad van Bestuur
en mag niet meer bedragen dan 3% van de niet-aangepaste NIW.

Provisies en kosten ten laste van het compartiment
Beheervergoeding
Aandelenklassen
A, B, B CHF
E, F, F CHF, M, N, V, W
P

Beheervergoeding
Max. 1,000% per jaar
Max. 0,500% per jaar
0% per jaar

Prestatievergoeding
De beheerder heeft recht op een prestatievergoeding, die als volgt wordt berekend:
1. Voor elke NIW waarbij het compartiment de referentie-index (Euribor 3M – Bloomberg-code EUR003M) ('Hurdle
Rate') heeft overtroffen, is een vergoeding van maximaal 10% van de gerealiseerde outperformance verschuldigd
volgens de in punt 3 vastgestelde voorwaarden.
2. De prestatie van het compartiment is gelijk aan het verschil tussen de laatst berekende NIW en de hoogste NIW
(vermeerderd met de laatste prestatievergoeding en, indien van toepassing, aangepast op basis van elke uitkering)
van alle vorige NIW’s.
3. De prestatievergoeding is uitsluitend verschuldigd indien het resultaat van het compartiment per aandeel zoals
hierboven gedefinieerd, positief is en de 'Hurdle Rate' overtreft, zo nodig aangepast op basis van elke uitkering. In
dat geval wordt de prestatievergoeding bepaald door het prestatievergoedingspercentage toe te passen op het
verschil tussen (i) de laatst berekende NIW per aandeel en (ii) de hoogste waarde van (ii.a) de hoogste NIW
(vermeerderd met de laatste prestatievergoeding en zo nodig aangepast op basis van elke uitkering) van alle vorige
NIW’s, of (ii.b) de 'Hurdle Rate' (zo nodig aangepast op basis van elke uitkering), vermenigvuldigd met het aantal in
omloop zijnde aandelen op de dag van de laatste NIW.
De prestatievergoeding wordt uitbetaald aan de Beheerder in de maand die volgt op het einde van elke maand.

Overige provisies en kosten
De overige provisies en kosten ten laste van het compartiment, zijn beschreven in het deel PROVISIES, LASTEN EN
KOSTEN in het hoofddeel van het prospectus.

150
DPAM L
Prospectus
Publicatiedatum: Maart 2021

DPAM L

Verhandeling van de aandelen
Ter inschrijving aangeboden aandelenklassen
Aandelenklasse

ISIN-code

Munt

Minimaal inschrijvingsbedrag

A
B
B CHF
E
F
F CHF
M
N
P
V
W

LU0574765755
LU0574765839
LU0966595398
LU0574766134
LU0574766217
LU0966595471
LU1518616443
LU1518616526
LU0574766308
LU0966595554
LU0966595638

EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

NVT
NVT
NVT
EUR 25.000,EUR 25.000,CHF 25.000,NVT
NVT
NVT
NVT
NVT

Vorm van de aandelen
De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen in de zin
van artikel 7.2 van de statuten van de bevek.
Er kunnen fractiewaarden van aandelen (onderaandelen) tot op één duizendste worden uitgegeven.

Inschrijving, terugbetaling en omzetting
De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die op een Waarderingsdag vóór 15.00 uur worden ontvangen,
worden aanvaard op basis van de NIW van die Waarderingsdag, na verrekening van de vergoedingen die hierboven zijn
vermeld onder 'Provisies en kosten ten laste van de aandeelhouder' en 'Provisies en kosten ten laste van het
compartiment'.
Elke inschrijving en terugbetaling moet uiterlijk twee volledige bankwerkdagen in Luxemburg na de Waarderingsdag
worden vereffend.

Waarderingsdag
Elke volledige bankwerkdag in Luxemburg ('Waarderingsdag') en die zal overeenstemmen met een nettoinventariswaarde die gedateerd zal zijn op deze Waarderingsdag maar berekend zal worden op de bankwerkdag die
volgt op deze Waarderingsdag.
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