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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
De onderstaande wijzigingen worden aangebracht in de volgende versie APRIL 2011 Equity Netherlands
van het prospectus:
De volgende alinea wordt toegevoegd aan het beleggingsbeleid:
Minimaal 75% van het vermogen is permanent belegd in aandelen van bedrijven
Transferagent en registerhouder
met hoofdzetel in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, met
Fastnet Luxembourg S.A. wordt vanaf 1 februari 2011 vervangen door BNP Paribas
uitzondering van landen die geen of onvoldoende medewerking verlenen aan de
Securities Services, filiaal Luxemburg, voor de functies van transferagent en registerhouder.
strijd tegen fiscale fraude en ontduiking.
Hoofdbetaalkantoor
CACEIS BANK LUXEMBOURG wordt vanaf 1 februari 2011 vervangen door BNP Paribas Green Future, Green Tigers, Sustainable Bond Euro, Sustainable Diversified Europe
Balanced, Sustainable Diversified Europe Growth, Sustainable Diversified Europe
Securities Services, Luxemburgs filiaal, als hoofdbetaalkantoor.
Stability, Sustainable Equity World:
Berekening van de NIW
Schrappen van de alinea die verwijst naar het beleggingsadvies van het
Fastnet Luxembourg S.A. wordt vanaf 4 april 2011 vervangen door BNP Paribas
SRI Advisory Committee.
Securities Services, filiaal Luxemburg, voor de berekening van de NIW.
World
Commodities
De volgende wijzigingen worden van kracht op 1 april 2011:
De limiet voor de beleggingen in andere ICB’s of ICBE’s wordt opgetrokken van
Vermogensbeheerders
5% naar 10%.
Onderstaande nieuwe entiteiten zijn benoemd tot beheerders van de activa van de Vennootschap:
- Impax Asset Management Limited, vennootschap naar Engels recht, geen lid van de Compartiment “Equity Best Selection World”
groep BNP Paribas; voor het beheer van de activa van het compartiment “Green Future”; Dit compartiment wijzigt zijn naam in “Equity World Minimum Variance”.
Zijn doelstellingen luiden voortaan als volgt:
- Neuflize Private Assets (NPA) S.A., vennootschap naar Frans recht, geen lid van de
De waarde van het vermogen op middellange termijn verhogen.
groep BNP Paribas; voor het beheer van de activa van het compartiment
Het beheer van het compartiment concentreert zich op een absoluut rendement en
“Opportunities USA” waarvoor zij tot nu toe actief was als beleggingsadviseur.
op het risico van de portefeuille door een lagere volatiliteit dan de internationale
De volgende entiteiten zijn uit het prospectus verwijderd:
aandelenmarkten na te streven en voordeel te halen uit de risicopremie die
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS;
voortvloeit uit langetermijnbeleggingen. Het compartiment heeft een lagere
- Neuflize OBC Investissements (NOI), die optrad als beleggingsadviseur voor de
marktcorrelatie dan de klassieke long only-strategieën. De beheerstrategie van het
compartimenten “Opportunities Euro Plus” en “Opportunities Europe”.
compartiment zal doorgaans een beter resultaat behalen dan het gemiddelde in
baissemarkten en onder het gemiddelde rendement blijven in haussemarkten.
SRI Advisory Committee
De Vennootschap doet niet langer een beroep op het advies van dit comité, dat optrad Zijn beleggingsbeleid wordt als volgt gewijzigd:
voor volgende compartimenten: “Sustainable Bond Euro”, “Sustainable Equity Europe”,
Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in aandelen en/of
“Sustainable Equity World”, “Green Future”, “Green Tigers”, “Sustainable Diversified
verwante effecten van een beperkt aantal bedrijven die gekenmerkt worden door de
Europe Balanced”, “Sustainable Diversified Europe Growth” en “Sustainable Diversified
kwaliteit van hun financiële structuur en/of hun mogelijkheden inzake winstgroei,
Europe Stability”.
en in financiële derivaten op dit type activa.
Dagen van berekening van de netto-inventariswaarde (NIW)
Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan belegd worden in andere effecten,
De NIW wordt in principe elke bankwerkdag in Luxemburg berekend, ook als het niet
geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, op voorwaarde dat de
om een volledige bankwerkdag gaat.
beleggingen in schuldbewijzen van welke aard ook niet meer bedragen dan 15% van het
vermogen, en, binnen de limiet van 10% van zijn vermogen, in andere ICBE's of ICB's.
Aanvaarding van orders
De
blootstelling van het compartiment aan vreemde valuta’s wordt niet afgedekt.
De orders voor inschrijving, omzetting en terugkoop worden niet langer via e-mail aanvaard.
De
strategie van het compartiment spitst zich toe op de beperking van het risico
De inschrijvingen kunnen niet langer via cheque betaald worden.
door de selectie van effecten met een lage volatiliteit die niet gecorreleerd zijn aan
Voor een terugkoop die in een andere valuta dan de valuta van inschrijving aangevraagd
hun markt en over groeipotentieel beschikken.
wordt, vallen de wisselkosten ten laste van de aandeelhouder.
Bij de samenstelling van de portefeuille past de zaakwaarnemer een proces voor de
Beleggingsbeleid
berekening en optimalisering van het risico toe. De zaakwaarnemer streeft een lage
Het beleggingsbeleid van de compartimenten van de SICAV wordt gewijzigd zoals
standaardafwijking op portefeuilleniveau na en neemt geen individuele posities in
hieronder aangegeven.
grote effecten. Daarnaast hanteert de zaakwaarnemer een rendements
Bond Euro Premium, Opportunities USA
voorspellingssysteem dat wordt bijgestuurd in het licht van de marktschommelingen.
De voornaamste beleggingen stijgen van 60 naar 75% minimaal; de aanvullende
Op basis van dit proces kan waarde toegevoegd worden aan het compartiment via
beleggingen dalen van 40 naar 25% maximaal.
de keuze van de effecten in de portefeuille.
Convertible Bond Asia, Convertible Bond Best Selection Europe, Convertible Bond World
Dit compartiment kan in beperkte mate niet-complexe posities hebben in financiële
Opheffing van de verplichting tot beursnotering van de emittenten van de activa
derivaten, of uitsluitend voor afdekkingsdoeleinden (hedging) een beroep doen op
waarin belegd wordt.
financiële derivaten.
Equity China, Green Tigers
Zijn kostenstructuur wordt vanaf 1 juli 2011 verhoogd met een rendementsprovisie van
Toevoeging van volgende preciseringen betreffende de beleggingen in Chinese 10% van het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van het compartiment
aandelen van types “A” en “B”:
(dus over het boekjaar) en dat van de referentie-index (MSCI World).
Het compartiment beschikt over de mogelijkheid om tot 10% van zijn vermogen te
De aandeelhouders die het niet eens zijn met deze wijzigingen kunnen de kosteloze
beleggen in aandelen van het type “A”, genoteerd op de beurs van Sjanghai of de beurs
terugkoop van hun aandelen aanvragen tot 31 maart 2011.
van Shenzhen, die in principe uitsluitend voor Chinese particuliere beleggers
voorbehouden zijn. De gecumuleerde (directe en indirecte) blootstelling van het De huidige volledige en vereenvoudigde prospectussen, de Belgische bijlage en het
compartiment aan aandelen van het type “A” (aandelen die in RMB genoteerd zijn aan recentste periodieke verslag zijn kosteloos verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener
de beurs van Sjanghai of Shenzhen en die in principe exclusief voorbehouden zijn voor in België, BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank NV).
Chinese particuliere beleggers) en van het type “B” (aandelen die in een vreemde valuta
Luxembourg, 25 February 2011
genoteerd zijn aan de beurs van Sjanghai of Shenzhen en die voorbehouden zijn voor
buitenlandse beleggers) zal niet meer dan 35% van het vermogen bedragen.
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