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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
VAN DNCA INVEST-VALUE EUROPE

Luxemburg, 29 november 2019
Geachte aandeelhouder,
De raad van bestuur van het Fonds (de "raad van bestuur") wenst u op de hoogte te brengen van een
belangrijke wijziging betreffende het compartiment DNCA INVEST - VALUE EUROPE (het "Compartiment")
van het Fonds.
Begrippen die in deze kennisgeving geen andere definitie krijgen, zullen dezelfde betekenis hebben als
degene die werden gedefinieerd in het huidige prospectus van het Fonds (“Prospectus”).
De raad van bestuur heeft besloten om de beschrijving van de in aanmerking komende activa aan te passen
om rekening te houden met de mogelijke gevolgen van de brexit.
De huidige beschrijving van de categorieën van activa die in aanmerking komen voor het Compartiment luidt
als volgt:
Het Compartiment zal te allen tijde beleggen, met de onderstaande beperkingen, in:
- Europese aandelen of daarmee samenhangende afgeleide financiële instrumenten (zoals CFD of
DPS): 75 % tot 100 % van het totale vermogen.
- Niet-Europese aandelen: 0 % tot 10 % van het totale vermogen.
- […].
Vanaf 2 januari 2020 zal de beschrijving van de categorieën van in aanmerking komende activa als volgt
worden gewijzigd om de limieten voor beleggingen in niet-Europese aandelen te verhogen:
Het Compartiment zal te allen tijde beleggen, met de onderstaande beperkingen, in:
- Europese aandelen of daarmee samenhangende afgeleide financiële instrumenten (zoals CFD of
DPS): 75 % tot 100 % van het totale vermogen.
- Niet-Europese aandelen: 0 % tot 25 % van het totale vermogen.
- […].
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Indien u van oordeel bent dat de bovenvermelde wijziging niet langer overeenstemt met uw
beleggingsdoelstellingen, dan kunt u tot 31 december 2019 om 12.00 uur (Luxemburgse tijd) kosteloos de
terugbetaling van uw aandelen aanvragen. De bovenvermelde wijziging gaat in op 2 januari 2020.
De in deze kennisgeving vermelde wijziging zal worden opgenomen in de volgende update van het prospectus
van december 2019 en de KIID’s met betrekking tot het Compartiment, op verzoek kosteloos te verkrijgen
op de hierboven vermelde maatschappelijke zetel van het Fonds.
Ons commercieel team blijft tot uw beschikking indien u meer informatie wenst over de wijziging van het
Compartiment.
Hoogachtend,
De raad van bestuur
DNCA INVEST
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