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KENNISGEVING VOOR DE AANDEELHOUDERS NAAR AANLEIDING VAN DE FUSIE VAN HET
COMPARTIMENT 'Global Opportunities'
15 juni 2022
Beste aandeelhouders,
De raad van bestuur van het Fonds (de 'Raad') stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van
13 juni 2022 de grensoverschrijdende fusie heeft goedgekeurd van het compartiment 'Global
Opportunities' van het Fonds, dat werd overgenomen door het compartiment 'Dynamic' van Universal
Invest, een naamloze vennootschap, opgericht naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met
maatschappelijke zetel te route d'Arlon 287, L-1150 Luxemburg, ingeschreven in het Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg onder het nr. B 47025, die wordt beschouwd als een instelling voor
collectieve belegging in effecten in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en
meervoudige compartimenten (de 'Fusie').
De Raad stelt ook vast dat op 19 april 2022 de raad van bestuur van Universal Invest de Fusie heeft
goedgekeurd.
Op basis van de netto-inventariswaarde, bepaald op 13 juni 2022, worden alle aandelen ingeruild tegen de
volgende koersen:

C+F - Global
Opportunities

Klasse C Kap

Klasse C Dis

228,84

189,84

De ruilverhouding werd bepaald op basis van de formule, aangegeven in het fusievoorstel dat in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt. De onafhankelijke auditor Mazars Bedrijfsrevisoren
keurde de ruilverhouding goed in zijn verslag van 28 april 2022.
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De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat, op basis van deze netto-inventariswaarden en deze
ruilverhouding, een aandeel van het compartiment 'Global Opportunities' van het Fonds recht geeft op een
bepaald aantal nieuwe aandelen van het compartiment 'Dynamic' van Universal Invest.
C+F –
Global Opportunities
Klasse
ISIN
Klasse C Kap
BE6251900567
Klasse C Dis
BE6251901573
Klasse C Kap
BE6251900567
Klasse C Kap
BE6251900567
Klasse C Dis
BE6251901573

→
→
→
→
→

Universal Invest –
Dynamic
Klasse
ISIN
Klasse A Kap
LU0524313441
Klasse A Dis
LU0524313953
Klasse G Kap
LU1789200901
Klasse D Kap
LU0186366117
Klasse D Dis
LU0524315495

Ratio

0,97928792
0,93347101
1
1,08265128
1,02749513

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat de Fusie effectief is sinds 14 juni 2022.
De prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten en de recentste jaar- en halfjaarverslagen
van het Fonds en van Universal Invest zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van het Fonds
en van Universal Invest, alsook op de websites www.cadelam.be en www.cadelux.lu.
De raad van bestuur van C+F
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