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De aandeelhouders van alle compartimenten (Optimum, Balanced 

Dynamic, European Large Caps, Global Line, Global Route, European 

Small & Mid Caps, Immo Rente, World Equities en Very Defensive) 

worden uitgenodigd tot het bijwonen van de bijzondere algemene 

vergadering die zal gehouden worden ten kantore van Deckers Notarissen, 

Leon Stynenstraat 75B, 2000 Antwerpen op 23 augustus 2022 om 14u00 

met volgende agenda en voorstellen tot besluit: 
 

1) Wijziging van de definitie van de aandelenklasse ‘E’ in de statuten 

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om in artikel 5 van de 

statuten onder de paragraaf ‘E-klasse’ de definitie te wijzigen in: “De 

'E' aandelen worden aangeboden aan fysieke en rechtspersonen. Deze 

klasse verschilt van de ‘C’-klasse door haar 

minimuminvesteringsbedrag, meer bepaald voor de gecumuleerde 

investeringen per deelnemer in alle compartimenten van C+F boven 

30.000.000 euro. Ook de kostenstructuur kan afwijken van de ‘C’-

klasse. Dit zijn, tenzij het prospectus dit tegenspreekt en naargelang 

de wens van de belegger, kapitalisatieaandelen ('E-Capitalisation') of 

distributieaandelen ('E-Distribution'), zoals bepaald in artikel 6 

hieronder. 

Indien blijkt dat aandelen van deze klasse in het bezit zijn van andere 

personen dan toegelaten of indien er wijzigingen optreden in het 

minimuminvesteringsbedrag, zal de raad van bestuur overgaan tot een 

conversie, zonder kosten, van deze aandelen naar aandelen van een 

andere klasse.”. 

2) Wijziging van de definitie van de aandelenklasse ‘J’ in de statuten . 

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om in artikel 5 van de 

statuten onder de paragraaf ‘J-klasse’ de defnitie te wijzigen in: “De 

'J’ aandelen zijn voorbehouden voor de beleggers aangebracht door 

verzekeringsmaatschappijen. Deze klasse verschilt van de 'C'-klasse 

door haar kostenstructuur, meer bepaald door toevoeging van een 

vergoeding Commercieel Beheer, een verschillende vergoeding 

Financieel Beheer én een verhandelingprovisie bij intrede van 

maximum 3 % (onderhandelbaar). Dit zijn, tenzij het prospectus dit 

tegenspreekt en naargelang de wens van de belegger, 

kapitalisatieaandelen (‘J-Capitalisation’) of distributieaandelen (‘J-

Distribution’), zoals bepaald in artikel 6 hieronder. Indien blijkt dat 

aandelen van deze klasse in het bezit zijn van andere personen dan 

toegelaten, zal de raad van bestuur overgaan tot een conversie, 

zonder kosten, van deze aandelen naar aandelen van een andere 

klasse.”. 

3) Wijziging van de definitie van de aandelenklasse ‘D’ in de statuten 

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om in artikel 5 van de 

statuten onder de paragraaf ‘D-klasse’ de definitie te wijzigen in “De 

'D' aandelen zijn voorbehouden voor de beleggers aangebracht door 

Bank J. Van Breda & C°. Deze klasse verschilt van de 'C'-klasse door 

haar kostenstructuur, meer bepaald door toevoeging van een 

vergoeding Commercieel Beheer én door een verhandelingprovisie bij 

intrede van maximum 3 % (onderhandelbaar). Dit zijn, tenzij het 

prospectus dit tegenspreekt en naargelang de wens van de belegger, 

kapitalisatieaandelen (‘D-Capitalisation’) of distributieaandelen (‘D-

Distribution’), zoals bepaald in artikel 6 hieronder. Indien blijkt dat 

aandelen van deze klasse in het bezit zijn van andere personen dan 
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toegelaten, zal de raad van bestuur overgaan tot een conversie, 

zonder kosten, van deze aandelen naar aandelen van een andere 

klasse.”. 

4) Voorstel om de instrumenterende notaris te machtigen een 

gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen rekening houdende 

met de wijziging van artikel 5 van de statuten. 

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om de instrumenterende 

notaris te machtigen een gecoördineerde tekst van de statuten op te 

stellen rekening houdende met de wijziging van artikel 5 van de 

statuten. 

 

 

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen 

van de statuten. De volledige nieuwe tekst van de statuten, het prospectus, 

de Essentiële Beleggersinformatie en de periodieke verslagen zijn gratis 

beschikbaar bij de financiële dienst Delen Private Bank NV en op de web-

site www.cadelam.be . 

Om te kunnen deelnemen aan of zich te kunnen laten vertegenwoordigen 

op deze vergadering, dient elke aandeelhouder uiterlijk 5 werkdagen voor 

de datum van de vergadering zijn aandelen neer te leggen bij Delen Private 

Bank. 

De aandeelhouders op naam moeten binnen dezelfde periode, de Raad van 

Bestuur (Jan Van Rijswijcklaan 184 - 2020 Antwerpen) schriftelijk op de 

hoogte brengen van hun intentie om de vergadering bij te wonen en van het 

aantal effecten waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. 

De buitengewone algemene vergadering zal geldig kunnen beslissen onge-

acht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van 

het kapitaal.  

http://www.cadelam.be/
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