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Kennisgeving aan de aandeelhouders van het compartiment CapitalatWork Foyer
Umbrella – Contrarian Equities at Work
De aandeelhouders van het compartiment CapitalatWork Foyer Umbrella - Contrarian Equities at Work
(hierna het "Overnemende Compartiment") worden in kennis gesteld van de beslissing van de Raad
van Bestuur van de SICAV (hierna de "Raad van Bestuur") om het compartiment CapitalatWork
Foyer Umbrella -Equities at Work (hierna het “Overgenomen Compartiment") te laten fuseren met
het Overnemende Compartiment. Deze transactie wordt hierna aangeduid met de term "Fusie".
De Raad van Bestuur is van mening dat de waarde van de netto-activa van het Overgenomen
Compartiment lager is dan het minimumbedrag voor economische levensvatbaarheid volgens de
bepalingen van het huidige Prospectus van de SICAV. De Raad van Bestuur heeft dan ook besloten
om over te gaan tot een economische rationalisatie van het huidige aanbod aan compartimenten van
de SICAV.
1. Beschrijving van de Fusie
De Fusie zal ingaan op 5 Maart 2021 (hierna de "Fusiedatum").
Op de Fusiedatum zullen alle activa en verplichtingen van het Overgenomen Compartiment overgaan
in het Overnemende Compartiment en zal het Overgenomen Compartiment ophouden te bestaan.
De aandeelhouders van het Overgenomen Compartiment worden op dat moment aandeelhouders van
het Overnemende Compartiment. Het aantal aandelen van het Overnemende Compartiment dat de
aandeelhouders van het Overgenomen Compartiment ontvangen, stemt overeen met het aantal
aandelen dat zij in het Overgenomen Compartiment bezitten overeenkomstig de op 5 Maart 2021 van
toepassing zijnde ruilverhouding.
Met betrekking tot het Overnemende Compartiment heeft de Raad van Bestuur besloten zijn
beleggingsbeleid te wijzigen door de volgende zin toe te voegen:
"De aanbevolen tijdshorizon is minimaal 5 jaar. ”
De Raad van Bestuur bevestigt dat deze wijziging geen invloed heeft op het beleggingsbeleid van het
Overnemende Compartiment en alleen bedoeld is ter verduidelijking. Deze wijziging zal onmiddellijk
na de Fusie van kracht worden.
2. Gevolgen van de fusie
De kosten van de fusie, met name de kosten voor advies en juridische en administratieve
ondersteuning, evenals de voorbereiding en voltooiing van de Fusie, worden gedragen door
CapitalatWork Foyer Group S.A.
De Raad van Bestuur is van mening dat de Fusie geen effect zal hebben op de aandeelhouders of op
de portefeuille van het Overnemende Compartiment.
De erkende bedrijfsrevisor van de SICAV zal een verslag opstellen over de Fusie, waarin een
goedkeuring van de criteria die op de berekeningsdatum van de ruilverhouding zijn gehanteerd voor
de waardering van de activa, en indien van toepassing de passiva, evenals de uiteindelijke
ruilverhouding. Een exemplaar van dit verslag van de erkende bedrijfsrevisor kan gratis worden
aangevraagd bij de maatschappelijke zetel van de SICAV.

Aandeelhouders wordt aanbevolen om zich te informeren en, indien nodig, advies in te winnen over
de wet- en regelgeving (zoals die met betrekking tot belastingheffing) die op hen van toepassing zal
zijn na de Fusie.
3. Rechten van de aandeelhouders betreffende de Fusie
De Fusie wordt uitgevoerd zonder dat u enige specifieke actie hoeft te ondernemen.
Aandeelhouders die niet aan de Fusie wensen deel te nemen, hebben echter het recht om vanaf de
datum van deze kennisgeving te verzoeken om de terugkoop van hun aandelen of om de omzetting
van hun aandelen in andere aandelen van een ander compartiment van de SICAV, zonder andere
kosten dan die voor de dekking van de kosten van de verkoop van hun aandelen, m.u.v. eventuele
heffingen.
Om de Fusie optimaal te laten verlopen, kunnen na 1 Maart 2021, om 15:00 uur Luxemburgse tijd
geen verzoeken tot terugkoop of omzetting meer worden ingediend.
Alle verzoeken tot terugkoop of omzetting van aandelen zullen, overeenkomstig de bepalingen in het
huidige prospectus van de SICAV, worden uitgevoerd tegen de op de dag van de transactie geldende
netto-inventariswaarde (“NIW”) per aandeel, waarin de verkoopkosten van de betreffende aandelen
worden verwerkt.
Vanaf 1 Maart 2021, 15:00 uur Luxemburgse tijd tot de Fusiedatum zal het Overnemende
Compartiment gesloten zijn voor inschrijving op en omzetting naar aandelen van het Overnemende
Compartiment, tenzij de Raad van Bestuur anders beslist.
De aandeelhouders kunnen nadere inlichtingen inwinnen bij de maatschappelijke zetel van de SICAV,
vermeld in de titel van dit bericht, en kunnen in het bijzonder op verzoek een afschrift verkrijgen van
het verslag van de bedrijfsrevisor van de SICAV.
Het prospectus, de statuten, de meest recente periodieke verslagen in het Frans en de essentiële
beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel
van de SICAV en bij de agent voor financiële dienstverlening in België CapitalatWork S.A., 153, avenue
de la Couronne, B-1050 Brussel, België.
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in www.fundinfo.com.
De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een
beslissing wordt genomen om te beleggen.
Luxemburg, 5 Februari 2021.

-------------------------------Voor de Raad van Bestuur
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