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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
VAN DNCA INVEST - CONVERTIBLES
Luxemburg, 23 december 2020
Geachte aandeelhouder,
De raad van bestuur van het fonds (de 'raad van bestuur') wil u op de hoogte brengen van een belangrijke wijziging met
betrekking tot het compartiment DNCA INVEST - CONVERTIBLES (het 'compartiment') van het fonds.
De termen die in dit bericht niet anders worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in het actuele prospectus
van het fonds (het 'prospectus').
De raad van bestuur heeft beslist de beschrijving van de in aanmerking komende categorieën van activa en financiële
contracten in het beleggingsbeleid van dit compartiment te wijzigen door de minimumbeleggingslimiet van
converteerbare obligaties met hoogwaardige rating te verlagen, zodat het compartiment een ruimer beleggingskader
geniet en meer mogelijkheden krijgt op het vlak van vermogenscategorieën (de 'wijziging').
Bijgevolg wordt de beschrijving van de categorieën van in aanmerking komende activa en financiële contracten in het
beleggingsbeleid van dit compartiment per 25 januari 2021 als volgt aangepast:
“[...]
Beschrijving van categorieën van activa en financiële contracten:
[...]
Converteerbare obligaties met een hoogwaardige rating of waarvan de emittent een hoogwaardige rating heeft:
minstens 5040% van het vermogen belegd in converteerbare of omwisselbare obligaties.
[...].”
Er worden geen andere wijzigingen doorgevoerd in het beleggingsbeleid van het compartiment. In het bijzonder blijven
de overige kenmerken van het compartiment onveranderd.
Indien u van oordeel bent dat de bovenvermelde wijziging niet overeenkomt met uw beleggingsdoelstellingen, dan kunt
u tot 22 januari 2021 tot 12.00 uur 's middags (Luxemburgse tijd) de kosteloze terugbetaling van uw aandelen aanvragen.
De wijziging gaat in op 25 januari 2021.
De wijziging zal worden opgenomen in de volgende actualisering van het prospectus en de KIID's van het compartiment.
Exemplaren daarvan zijn op verzoek gratis verkrijgbaar op de bovenvermelde maatschappelijke zetel van het fonds.
Ons commercieel team staat tot uw beschikking voor alle bijkomende informatie over de wijziging.
Met vriendelijke groet,
De raad van bestuur
DNCA INVEST
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