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Bericht van fusie  van het compartiment C+F VEGA EQUITY 

door overname van het compartiment C+F BELGIAN GROWTH 
 
De Raad van Bestuur van de bevek C+F nv heeft vastgesteld dat de Buitengewone Algemene Vergadering 
van 23 oktober 2019 de fusie van het compartiment C+F VEGA EQUITY door overname van het compar-
timent C+F BELGIAN GROWTH heeft goedgekeurd, én dat de naam van het compartiment voortaan C+F 
EUROPEAN SMALL & MID CAPS zal luiden. 
De onafhankelijke auditor MAZARS Bedrijfsrevisoren heeft in haar verslag van 30 oktober 2019 de ruil-
verhouding goedgekeurd, waardoor de fusie ingaat op 31 oktober 2019. Bijgevolg zullen de aandelen om-
geruild worden en zal het compartiment C+F BELGIAN GROWTH ophouden te bestaan. 
 
De ruilverhouding van de aandelen van het over te nemen compartiment naar het overnemende comparti-
ment werd door de Vergadering in volgende formule vastgelegd: 
 A= (B x C) / D 
 A = het aantal nieuw te verkrijgen kapitalisatie/distributieaandelen 
 B = het aantal kapitalisatie/distributieaandelen gehouden in het over te nemen compartiment 
 C = de netto inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het over te nemen compartiment 
 D = de netto inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het overnemende compartiment 

*: het betreft de laatste netto inventariswaarde die werd berekend vóór de dag van de Algemene Vergadering 
die de fusie van de betreffende compartimenten heeft goedgekeurd. 
Indien als gevolg van de ruilverhouding de aandeelhouder een fractie van een aandeel toegekend krijgt, kan 
hij deze fractie door het overnemende compartiment laten inkopen zonder kosten (met uitzondering van de 
eventuele taksen) of zijn fractie behouden tot op één/tienduizendste. 
De aandeelhouders ontvangen ten minste één aandeel van het overnemende compartiment. 

Aan de hand van de laatste netto inventariswaarde bepaalt voor de geldig beslissende buitengewone algemene verga-
dering van 23 oktober 2019 worden alle aandelen omgeruild op basis van volgende koersen: 
 

C+F Klasse ‘C’  
kapitalisatie 

Klasse ‘C’  
distributie 

Klasse ‘P’  
kapitalisatie 

Klasse ‘P’  
distributie 

Belgian 
Growth 243,57 216,27 93,10 98,50 

Vega Equity 195,96 170,90 99,36 99,36 

De omgeruilde aandelen zullen van dezelfde aard en hetzelfde type zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als 
deze die de aandeelhouders van het over te nemen compartiment al bezaten, te weten hetzij kapitalisatieaandelen, hetzij 
distributieaandelen van de klasse “C”. Indien de aandeelhouders echter voldoen aan de voorwaarden van de klasse “P” 
(voorbehouden voor personeelsleden van de management company en van de promotors) kunnen zij opgenomen wor-
den in deze klasse. Zij dienen hiervoor een schriftelijke vraag te richten aan de Transfer Agent (Delen Private Bank). 
De voorwaarden om in een bepaalde klasse opgenomen te worden is te raadplegen in het prospectus.  
Deze waardering is na 21 oktober 2019 onder invloed van schommelingen van de marktwaarde, welke tot uiting komen 
op de eerste bepaling van de netto inventariswaarde na de invoering van de fusie op 31 oktober 2019. 
Op de ruilverhouding zijn er geen uittredingskosten en beurstaksen verschuldigd.  
De aandelen van de houders van gedematerialiseerde en nominatieve aandelen worden op 31 oktober 2019 
automatisch omgeruild. 
 
Het fusievoorstel van de raad van bestuur, het informatiedocument aan de aandeelhouders, het controlever-
slag van de commissaris, het laatste jaarverslag, de nieuwe prospectus en de nieuwe essentiële beleggers-
informatie zijn beschikbaar bij de beheervennootschap Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijs-
wijcklaan 178 - 2020 Antwerpen (03/260.98.30 – www.cadelam.be ) of bij de Financiële Dienst Delen 
Private Bank nv, Jan Van Rijswijcklaan 184 – 2020 Antwerpen (03/244.55.66 – www.delen.be ). 
De Raad van Bestuur. 


