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Bericht van ontbinding van het compartiment C+F EURO BONDS 

 
De Raad van Bestuur van de bevek C+F N.V. heeft vastgesteld dat het compartiment C+F EURO BONDS 
door de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 oktober 2019 in vereffening werd gesteld. 
De vereffeningswaarde van elk recht van deelneming bedraagt:  
 Klasse C – kapitalisatie – ISIN BE6251896526: 432,17 euro  
 Klasse C – distributie    – ISIN BE6251897532: 307,98 euro  
 
Deze waarde werd bepaald op 24 oktober 2019 op basis van de slotkoersen van 23 oktober 2019.  
Er zijn geen uittredingskosten en beurstaksen verschuldigd.  
Vanaf 1 november 2019 worden de aandeelhouders verzocht hun deelbewijzen aan te bieden bij Delen 
Private Bank N.V., Jan Van Rijswijcklaan 184 - 2020 Antwerpen.  
De terugbetaling zal gebeuren vanaf 1 november 2019.  
De houders van de rechten van deelneming hebben tot 1 december 2019 de mogelijkheid om voor het 
bedrag van de vereffeningwaarde kosteloos in te schrijven op andere rechten van deelneming van andere 
compartimenten van de bevek C+F N.V. 
De staat van activa en passiva alsook het verslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de 
commissaris, evenals het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen 
van C+F, zijn kosteloos beschikbaar bij de vereffenaar Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijs-
wijcklaan 178 - 2020 Antwerpen. 
De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van een buitengewone algemene verga-
dering die zich ook zal uitspreken over de décharge aan de vereffenaars en commissaris. 
Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig 
bericht, dan zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden 
bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt het saldo van de terugbetalings-
waarde waarvan de houders van de deelbewijzen de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt 
aan de Deposito- en Consignatiekas. 
De boeken en bescheiden van de vennootschap worden neergelegd en gedurende 5 jaar bewaard bij de 
beheervennootschap Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijcklaan 184 te 2020 Antwerpen. 
De Raad van Bestuur. 
 


