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De aandelen 

Elke natuurlijke of rechtspersoon kan aandelen verwerven van een of meerdere compartimenten van 
ARGENTA-FUND (“de Vennootschap”), tegen storting van de intekenprijs zoals hij wordt bepaald in sectie 
“BEPALING EN BEREKENING VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE” van het prospectus. 

De eigenaar van een aandeel heeft een eigendomsrecht in het vermogen van het betreffende compartiment. 

Elk aandeel, ongeacht het compartiment waartoe het behoort, zal worden uitgegeven aan toonder (fysieke 
effecten of effecten gedeponeerd in een afwikkelingssysteem voor effectenverrichtingen en 
vertegenwoordigd door een algemeen effect of door effecten in een individuele fysieke vorm). De aandelen 
in de vorm van fysieke effecten die vertegenwoordigd zijn door certificaten aan toonder (het Certificaat/de 
Certificaten) zijn geannuleerd volgens de bepalingen van de Wet van 2014. 

De aandelen aan toonder gedeponeerd in een afwikkelingssysteem voor effectenverrichtingen en 
vertegenwoordigd door een algemeen effect of door effecten in een individuele fysieke vorm, verliezen hun 
aard van effecten aan toonder vanaf 19 februari 2016 en worden vanaf dan beschouwd als feitelijk 
gedematerialiseerde effecten.  

Fracties van aandelen kunnen worden uitgegeven. De rechten op de fracties van aandelen worden 
uitgeoefend in verhouding tot de fractie die de aandeelhouder in bezit heeft, met uitzondering van het 
stemrecht dat slechts voor een volledig aandeel kan worden uitgeoefend. 

De Raad van Bestuur kan besluiten om binnen elk compartiment verschillende klassen/categorieën van 
aandelen op te richten, waarvan de activa gezamenlijk worden belegd conform het specifieke 
beleggingsbeleid van het compartiment, maar die verschillende kenmerken kunnen vertonen. 

De inschrijving op deze klassen kan tot een bepaalde groep beleggers worden beperkt, bijv. institutionele 
beleggers. 

Elk compartiment kan aandelenklassen “R” en “I” omvatten, die onderling kunnen verschillen op punten als 
minimale inleg, minimale participatie, toegangsvereisten en toepasselijke kosten en vergoedingen, zoals 
opgesomd in sectie “DOEL, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL”, punt 5 van het prospectus.  

Klasse “R” verwijst naar de gewone aandelenklasse, onderworpen aan de abonnementstaks van 0,05 %, 
bestemd voor particuliere beleggers. 

Klasse “I” verwijst naar de aandelenklasse, onderworpen aan de abonnementstaks van 0,01 %,  bestemd 
voor de sicav Argenta Portfolio.  

Een volledige lijst van beschikbare aandelenklassen is te vinden op de website www.argenta.lu of 
www.argenta.be. 

Binnen elke aandelenklasse kunnen kapitalisatie- en distributieaandelen bestaan. Details zijn te vinden in 
sectie “BESTEMMING VAN DE RESULTATEN” van het prospectus. 

Na elke distributie van dividenden op distributieaandelen wordt het gedeelte van het nettovermogen van de 
aandelenklasse dat aan de distributieaandelen toewijsbaar is, verminderd met een bedrag dat gelijk is aan 
de bedragen van de uitgekeerde dividenden. Daardoor vermindert het percentage van het nettovermogen 
dat aan de distributieaandelen toewijsbaar is, terwijl het gedeelte van het nettovermogen dat aan de 
kapitalisatieaandelen toewijsbaar is, ongewijzigd blijft. 

De kapitalisatieaandelen verlenen in principe geen recht op dividenden. Het quotum van de resultaten die 
kunnen worden toegeschreven aan de aandelen van een bepaald compartiment, blijft belegd in het 
betreffende compartiment. 

De netto-inventariswaarde van een aandeel hangt af van de waarde van de netto-activa van het 
compartiment in naam waarvan dit aandeel is uitgegeven.  

De aandelen, waarop de nominale waarde niet is vermeld, verlenen geen enkel voorkeurrecht bij intekening 
wanneer nieuwe aandelen worden uitgegeven. Elk aandeel geeft recht op een stem tijdens de Algemene 
Vergaderingen, ongeacht zijn waarde of het compartiment waartoe het behoort. Alle aandelen moeten 
volledig volgestort zijn. 

 

Uitgifte van de aandelen 

1.  ALGEMENE BEPALINGEN 

De prijzen van de aandelen zullen worden bepaald zoals in sectie “DE AANDELEN” van het prospectus 
wordt vermeld. 
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De aanvragen tot intekening worden ingediend bij de beheermaatschappij in Luxemburg, bij Argenta 
Spaarbank NV in België, of bij de transfertagent en in de instellingen die de beheermaatschappij aanduidten 
waar de prospectussen met de intekeningsformulieren beschikbaar zijn. 

De distributeurs handelen in het algemeen in de hoedanigheid van zaakwaarnemer van de Vennootschap. 
Echter kunnen de distributeurs, voor zover de regelgeving het mogelijk maakt en onder hun eigen 
verantwoordelijkheid, als tussenpersoon of als “nominees” handelen. De term “nominee” duidt elke 
tussenpersoon aan die handelt tussen de aandeelhouders en de Vennootschap, overeenkomstig de 
omzendbrief CSSF 91/75 zoals gewijzigd. 

Om dit doel te realiseren kan de distributeur de intekeningen op aandelen van de Vennootschap voor de 
aandeelhouders registreren op naam van de distributeur, en alzo handelend als nominee voor de 
aandeelhouders. De distributeur verbindt er zich toe om de aandeelhouders die gebruik gemaakt hebben 
van de tussenkomst van de nominee toe te laten, om zich op elk moment rechtstreeks te laten inschrijven in 
de boeken van de Vennootschap betreffende het register van de aandeelhouders onder zijn eigen naam en, 
indien toepasselijk, de nodige instructies te geven aan de houder van het aandeelhoudersregister. 

De distributeur verbindt er zich tevens toe om alle publicaties en documenten aan deze beleggers te 
overhandigen die voor hen bestemd zijn volgens de wetgeving en de regelgeving van het Groot-Hertogdom 
Luxemburg. 

In het geval dat de distributeur in de hoedanigheid van “nominee” handelt, bewaart de investeerder steeds 
de mogelijkheid om zijn intekeningsformulier rechtstreeks aan de Vennootschap te richten. 

De Vennootschap vestigt de aandacht van de beleggers op het volgende: elke belegger kan zijn 
beleggerrechten tegen de Vennootschap enkel volledig en op een directe manier uitoefenen (in het 
bijzonder het recht om deel te nemen aan algemene vergaderingen van aandeelhouders) wanneer hij of zij 
zelf en met eigen naam voorkomt in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap. Een belegger kan 
bepaalde rechten die verbonden zijn met de hoedanigheid van de aandeelhouder niet meer direct 
uitoefenen tegenover de Vennootschap, wanneer de belegger via een tussenpersoon in de Vennootschap 
investeert en deze tussenpersoon onder zijn naam investeert, maar in opdracht van de belegger handelt. 
We raden de belegger aan om zich over zijn rechten te informeren.  

De oorspronkelijke of latere intekeningsaanvragen kunnen ook worden ontvangen per e-mail. 

Elke vraag om gedematerialiseerde aandelen te onderschrijven, gedeponeerd in een afwikkelingssysteem 
voor effectenverrichtingen, gebeurt schriftelijk door de aandeelhouder bij de instantie die optreedt als 
afwikkelingssysteem voor effectenverrichtingen. 

De aandelen worden uitgegeven aan de intekenprijs die zal worden bepaald op de eerste berekeningsdatum 
van de netto-inventariswaarde na ontvangst van de aanvraag. 

De intekenlijsten worden uiterlijk om 16 uur afgesloten bij de transfert agent op de bankwerkdag in 
Luxemburg die aan deze berekeningsdatum voorafgaat. 

De intekenprijs stemt overeen met de netto-inventariswaarde per aandeel, bepaald overeenkomstig sectie 
“BEPALING EN BEREKENING VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE” van het prospectus. 

Deze intekenprijs omvat alle commissies die zijn verschuldigd aan de banken en financiële instellingen die 
zijn tussengekomen in de belegging in de aandelen, behalve de eventuele plaatsingskosten ten belope van 
maximaal 5%. Hij kan, ten laste van de intekenaar, worden verhoogd met eventueel verschuldigde taksen, 
rechten of zegels, zonder dat evenwel het door de wetten, reglementen en bankpraktijken van de landen 
waar op de aandelen wordt ingetekend toegelaten maximum mag worden overschreden.  

Een minimale inleg zal door de kantoren van de Belgische distributeur Argenta Spaarbank NV kunnen 
worden vereist aan de beleggers die op nieuwe aandelen willen intekenen.  

De Raad van Bestuur heeft per aandelenklasse een minimale inleg vastgelegd, zoals vermeld voor elk 
compartiment in sectie “DOEL, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL”, punt 5 van het prospectus. 

De Raad van Bestuur kan deze minimale inleg, van tijd tot tijd, verlagen of niet toepassen. 

De aandelen waarop wordt ingetekend worden in de referentiemunt van het compartiment betaald in 
contanten of per bankoverschrijving ten gunste van de Vennootschap, aan de Bewaarder of aan de 
tussenpersonen op rekening van de Bewaarder ten gunste van de Vennootschap, binnen drie 
bankwerkdagen in Luxemburg na de bepaling van de netto-inventariswaarde die op de intekening van 
toepassing is. 

De aandelen worden door de Vennootschap uitgegeven tegen betaling van hun tegenwaarde. Een bericht 
van uitvoering dat de intekening bevestigt zal aan de aandeelhouder worden overhandigd door de 
Bewaarder voor rekening van de Vennootschap. 

De Raad van Bestuur kan op ieder ogenblik de uitgifte van aandelen van een of meerdere compartimenten 
van de Vennootschap opschorten of onderbreken. 
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Bovendien kan ze, naar eigen goeddunken en en zonder zich te moeten rechtvaardigen: 

* elke intekening op aandelen weigeren, 

* de onwettig in het bezit zijnde aandelen van een of meerdere compartimenten van de Vennootschap 
terugbetalen. 

De aandelen zijn niet geregistreerd krachtens de Amerikaanse wetgeving van 1933 op effecten. Ze kunnen 
dus niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, op hun grondgebied, in 
hun eigendommen of afhankelijke landen of aan Amerikaanse burgers of inwoners van de Verenigde 
Staten. De Vennootschap is niet geregistreerd krachtens de Amerikaanse wetgeving van 1940 voor 
investeringsmaatschappijen. Aan de beleggers kan worden gevraagd om te verklaren dat ze geen 
Amerikaans rechtspersoon zijn en dat ze niet in opdracht van een Amerikaans rechtspersoon inschrijven op 
aandelen. 

De term ’Amerikaans rechtspersoon’ duidt op elke rechtspersoon die volgens de ’Regulation S’ in de 
Amerikaanse wetgeving van 1933 op effecten een ’United States person’ is. 

2.  MARKET TIMING 

Praktijken van Market Timing zijn niet toegelaten aangezien ze de belangen van de aandeelhouders kunnen 
schaden. 

Onder Market Timing moet worden verstaan de arbitragetechniek waarmee een belegger op korte tijd 
systematisch intekent op de aandelen van een zelfde instelling voor collectieve beleggingen en ze omzet en 
terugkoopt, door gebruik te maken van de uurverschillen en/of de onvolkomenheden of tekortkomingen van 
het systeem voor de bepaling van de netto-inventariswaarde van de instelling voor collectieve beleggingen. 

Ten aanzien van deze praktijken, behoudt de Raad van Bestuur zich het recht voor om, wanneer zij dit 
nodig acht, de register- en transferagent opdracht te geven om opdrachten tot intekening of omzetting van 
aandelen te verwerpen van een belegger van wie zij vermoedt dat hij zulke praktijken gebruikt. In 
voorkomend geval kan ze de nodige maatregelen nemen om de andere beleggers te beschermen. In dit 
opzicht zal de Raad van Bestuur rekening houden met de beleggingshistoriek van elke individuele belegger 
en de register- en transferagent kan aandelen groeperen die in het bezit zijn van een en dezelfde 
aandeelhouder. 

 

 

Terugbetaling van de aandelen 

Elke aandeelhouder kan op ieder ogenblik de contante terugbetaling vragen van zijn aandelen. 

De terugbetalingsaanvragen worden ingediend bij de beheermaatschappij in Luxemburg, bij Argenta 
Spaarbank NV in België, of bij de transfertagent en in de andere instellingen die de beheermaatschappij 
aanduidt. 

Elke aanvraag voor de terugbetaling van gedematerialiseerde aandelen die gedeponeerd zijn in een 
afwikkelingssysteem voor effectenverrichtingen, wordt schriftelijk door de aandeelhouder uitgevoerd bij de 
instelling die handelt als afwikkelingssysteem voor effectenverrichtingen. 

De terugbetalingsprijs van de aandelen is gelijk aan de netto-inventariswaarde die wordt bepaald op de 
eerste berekeningsdatum van de netto-inventariswaarde na de ontvangst van de aanvraag.  

De terugbetalingsprijs kan hoger, gelijk of lager zijn dan de intekenprijs op het ogenblik van de aankoop. 

De lijsten van terugbetalingsaanvragen worden uiterlijk om zestien uur afgesloten bij de transfert agent, op 
de bankwerkdag in Luxemburg die deze berekeningsdatum voorafgaat. 

De resultaat van de terugbetaling wordt door de Bewaarder terugbetaald in de referentiemunt van het 
compartiment, drie bankwerkdagen in Luxemburg na de berekeningsdatum van de netto-inventariswaarde 
die wordt toegepast voor de bepaling. De betaling van de terugbetalingsprijs heeft de annulatie van de 
overeenstemmende aandelen tot gevolg. 

Indien veel terugbetalingsaanvragen worden ingediend, kan de Raad van Bestuur beslissen om de 
berekening van de netto-inventariswaarde van een of meerdere compartimenten van de Vennootschap uit te 
stellen tot de activa nodig voor de aangevraagde terugbetalingen zijn gerealiseerd. 

In dat geval wordt slechts één berekeningsmethode toegepast op de inteken- en terugbetalingsaanvragen 
die tegelijk in uitvoering zijn. 

De Raad van Bestuur kan het volgende beslissen: als op een vastgelegde evaluatiedag de 
terugkoopaanvragen uitstijgen boven de drempel van 10 % (tien procent) van het netto-actief in een bepaald 
compartiment, dan zal de terugkoop van de aandelen tijdens een periode en volgens door de Raad van 
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Bestuur bepaalde voorwaarden worden uitgesteld, rekening houdend met de belangen van de 
Vennootschap. 

De oudste aanvragen van terugkoop krijgen voorrang op recentere aanvragen van terugkoop of omzetting. 
De aanvragen die tijdens eenzelfde termijn gebeuren zullen prorata worden behandeld. Hierbij wordt de 
gelijkheid van de aandeelhouders gerespecteerd. 

De Raad van Bestuur kan op elk ogenblik besluiten tot de gedwongen inkoop van alle aandelen van een 
aandeelhouder wiens participatie lager is dan het eventuele minimumbedrag voor bezit, of die niet of niet 
meer beantwoordt aan andere in het prospectus voorgeschreven toegangsvereisten.  

De Raad van Bestuur kan met name oordelen dat een natuurlijke of rechtspersoon niet in aanmerking komt 
als deze per overdracht aandelen bezit of ontvangt, en dit bezit volgens de Raad van Bestuur: 

a. Een wet, een reglementering, een dwingend advies van een autoriteit of een daad van gelijke 
strekking van een land of gebied schendt of ermee in strijd is; of 

b. De Vennootschap of de beheermaatschappij verplicht tot registratie bij een autoriteit, of de 
Vennootschap verplicht om aandelen die het uitgeeft te registreren in een systeem van een staat; of 

c. Enige vorm van schade of nadeel veroorzaakt voor de Vennootschap, een aandeelhouder van de 
Vennootschap of de beheermaatschappij, ongeacht of dit nadeel van juridische, geldelijke, administratieve, 
financiële of andere aard is. 

Wanneer de Raad van Bestuur besluit dat een aandeelhouder niet langer in aanmerking komt, wordt de 
betreffende aandeelhouder een maand vooraf verwittigd om de participatie tot het eventuele 
minimumbedrag te verhogen of aan de toegangsvereisten te voldoen als de Raad van Bestuur meent dat dit 
mogelijk is. Na deze termijn van een maand of met onmiddellijke ingang als de Raad van Bestuur meent dat 
de aandeelhouder niet kan voldoen aan de voorwaarden, zal de Raad van Bestuur overgaan tot 
terugbetaling van de aandelen in het bezit van de betreffende aandeelhouder.  

Noch de Raad van Bestuur, noch de Bewaarder kan aansprakelijk worden gesteld voor wanbetalingen door 
toepassing van een eventuele wisselcontrole of door andere omstandigheden buiten hun wil, die de transfer 
van de terugbetalingsprijs van de aandelen zouden beperken of onmogelijk maken. 

 

 

Algemene Vergadering van de aandeelhouders  

De Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders (“de Gewone Algemene Vergadering”) wordt 
gehouden in Luxemburg op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op een andere plaats in 
Luxemburg, zoals vermeld in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand april om veertien uur. 

Als die dag een feestdag is in Luxemburg, wordt de Gewone Algemene Vergadering gehouden op de 
eerstvolgende bankwerkdag. 

De oproepbrieven met de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering waarin de datum en het tijdstip 
van de vergadering worden meegedeeld, worden indien vereist door en in overeenstemming met de 
Luxemburgse wet gepubliceerd in de Lëtzebuerger Journal of in een andere Luxemburgse krant met een 
grote oplage die wordt aangeduid door de Raad van Bestuur en in het RESA of meegedeeld aan 
aandeelhouders wier naam in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap staat, ten minste acht 
dagen vóór de Jaarlijkse Algemene Vergadering bij aangetekende brief wordt gehouden, onverminderd 
andere communicatiemiddelen die door de aandeelhouders afzonderlijk worden aanvaard. 

De wettelijk vereiste quorums zijn van toepassing op vergaderingen van aandeelhouders van de 
Vennootschap voor zover niet anders bepaald in de statuten van de Vennootschap. 

Elke actie geeft recht op één stem. Voor zover de wet niet anders voorziet, worden de besluiten van de 
Gewone Algemene Vergadering genomen met gewone meerderheid van de aanwezige en stemgerechtigde 
aandeelhouders. 
Om tot de Gewone Algemene Vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders hun aandelen, 
uiterlijk vijf (5) dagen voor de geplande datum van de Gewone Algemene Vergadering, deponeren op de 
maatschappelijke zetel van de Vennootschap of de vennootschappen vermeld in de aankondiging.  

De Raad van Bestuur kan alle andere voorwaarden vaststellen waaraan de aandeelhouders moeten 
voldoen om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering. 

De tijdens een aandeelhoudersvergadering behandelde aangelegenheden zullen beperkt blijven tot de 
agendapunten (die alle onder de wet vallende aangelegenheden zullen bevatten) en aangelegenheden die 
verband houden met deze punten. 
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Document met essentiële beleggersinformatie (KIID) 

In overeenstemming met de Luxemburgse wet van 17 december 2010 over de collectieve 
beleggingsinstellingen moet het document met essentiële beleggersinformatie (“KIID”) tijdig en vóór de 
voorgestelde intekening op de aandelen van de compartimenten van de Vennootschap aan de beleggers 
worden verstrekt. De beleggers worden verzocht om de website van de beheervennootschap, 
www.argenta.lu, te raadplegen en het relevante KIID te downloaden vóór elke belegging. Dezelfde 
toewijding wordt gevraagd van de beleggers die op een later tijdstip willen intekenen op extra aandelen, 
aangezien er in de loop van de tijd updates van het KIID worden gepubliceerd. Er kan kosteloos een gedrukt 
exemplaar van dit document worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. 

 

 

Periodieke verslagen en andere publicaties 

De netto-inventariswaarde, de uitgifte- en de terugbetalingsprijs van de aandelen van de compartimenten 
zijn elke dag dat de netto-inventariswaarde wordt gewaardeerd beschikbaar bij de beheermaatschappij of bij 
de andere instellingen die de beheermaatschappij heeft aangeduid, en op de maatschappelijke zetel van de 
Vennootschap. Ze zullen worden gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’ alsook op de website www.argenta.lu 
of op www.argenta.be. 

De jaarverslagen, geauditeerd door de erkende bedrijfsrevisor, en de niet-geauditeerde halfjaarverslagen 
liggen voor de aandeelhouders ter beschikking bij de Bewaarder, bij de andere instellingen die de 
beheermaatschappij heeft aangeduid of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. 

De jaarverslagen zullen beschikbaar zijn binnen vier maanden na de afsluiting van het maatschappelijk jaar 
op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. De halfjaarlijkse verslagen worden op de 
maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld binnen twee 
maanden na het einde van het beschouwde half jaar. Deze periodieke verslagen bevatten de financiële 
informatie over de verschillende compartimenten van de Vennootschap, over de samenstelling en de 
evolutie van hun netto-activa en over de geconsolideerde situatie van de Vennootschap. Ze zullen worden 
gepubliceerd op de website www.argenta.lu of op www.argenta.be 

De andere informatie die is bestemd voor de aandeelhouders zullen worden (i) gepubliceerd in het RESA, 
als deze publicatie is voorgeschreven door de wet van 1915 of de Wet van 2010, door de statuten of door 
onderhavige prospectus of (ii) meegedeeld aan de aandeelhouders, door een kennisgeving te sturen naar 
aandeelhouders wier naam in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap staat en door publicatie op 
de www.argenta.lu website. 

 

 

Documenten die voor inzage ter beschikking worden gesteld 

De volgende documenten worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap neergelegd: de 
statuten, het laatste jaarverslag en het laatste halfjaarverslag als dat recenter is dan het jaarverslag, de 
overeenkomst tussen de Vennootschap en de beheervennootschap en de overeenkomst tussen de 
Vennootschap en de depothoudende bank. 

 

 

Verzoeken om inlichtingen en klachten 
 

Elke belegger heeft het recht om een eerlijke en billijke behandeling van zijn vorderingen te eisen. Als zodanig 
kan elke investeerder zijn klachten richten aan de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of 
rechtstreeks aan de Vennootschap op het volgende adres: 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg. 
Hij kan ook contact opnemen met zijn Argentakantoor in België of een klacht indienen via de website van 
www.argenta.be. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief. 
 
Klachten van beleggers worden kosteloos ingediend en behandeld. 
 
De Vennootschap zorgt ervoor dat ze elke klacht registreert, evenals de maatregelen die zijn genomen om 
erop te reageren. 
Informatie met betrekking tot de toepasselijke procedure is op verzoek voor beleggers kosteloos beschikbaar 
bij de Vennootschap. 
 

http://www.argenta.be/
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Vind je dat Argenta jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, 
North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je 
hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande informatie voor beleggers houdt op geen enkele wijze verband met uw persoonlijke situatie en vormt dus geen 
beleggingsadvies. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar-of halfjaarverslag 
grondig door voor je dit product aankoopt. Het prospectus en het document Essentiële beleggersinformatie in het Frans en het 
Nederlands, alsook het laatste (half)jaarverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar in je Argenta-kantoor. De netto-
inventariswaarde wordt gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’. Je vindt ook al deze documenten en de netto-inventariswaarde 
van het compartiment op de website www.argenta.lu of op www.argenta.be. Als rendementen worden vermeld, worden deze 
rendementen uitgedrukt in euro’s en worden ze gebaseerd op historische gegevens die geen garantie voor de toekomst 
bieden. Ze worden berekend exclusief toeslagen en belastingen. De fiscale regels zijn van toepassing op particuliere 
beleggers die in België wonen. Ze hangen af van de individuele situatie van elke belegger en kunnen in de toekomst aan 
wijzigingen onderhevig zijn. Beleggingen in dit compartiment zijn onderhevig aan marktschommelingen en de belegger kan in 
sommige omstandigheden minder ontvangen dan hij/zij belegt. Amerikaanse staatsburgers zijn niet bevoegd om in te 
schrijven in de compartimenten van onze sicavs. De beheermaatschappij kan besluiten de commercialisatie van haar 
instellingen voor collectieve belegging stop te zetten, overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis 
van Richtlijn 2011/61/EU. 

http://www.argenta.be/

