
ECHIQUIER FUND 

Société d’investissement à capital variable 
Statutair adres: 60, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg 

Groothertogdom Luxemburg 
R.C.S. Luxemburg: B 180751 

(Hierna te noemen het 'Fonds') 

 

ECHIQUIER ARTY SRI FUND 

LU0969069607 - LU1062933848 - LU1344564007 - LU1062933921 

 

 

Luxemburg, 10.01.2022 
 
 
Geachte aandeelhouders, 
 
De leden van de raad van bestuur van het Fonds (de 'Raad van Bestuur') willen u met dit bericht 
informeren over de volgende wijzigingen in het prospectus van het Fonds (het 'Prospectus'), gedateerd 
januari 2022. 
 

I. Wijziging van de referentie-index voor het compartiment 'ECHIQUIER ARTY SRI FUND' (het 

'Compartiment') 

 

De Raad van Bestuur heeft besloten om het factsheet van het Compartiment, paragraaf 1 

'Beleggingsdoelstelling en -beleid', subparagraaf deel 1.3 'Beleggingsdoelstelling en -beleid van het 

Master Fund' van het Prospectus te wijzigen om de samengestelde index te actualiseren en 

'gekapitaliseerde EONIA' om wettelijke redenen te vervangen door 'gekapitaliseerde €STR', met dien 

verstande dat deze wijziging is afgestemd op de index van het master fund en ingaat op de datum van 

het Prospectus. 

 

Let op: EONIA wordt op 3 januari 2022 opgeheven. De gekapitaliseerde €STR-index wordt beschouwd 
als adequate vervanging van EONIA in relatie tot de beleggingsstrategie van het Compartiment en zijn 
rol in de samengestelde referentieportefeuille.  
 
Deze verandering is derhalve in het belang van de aandeelhouders van het Compartiment (de 
'Aandeelhouders') en heeft geen invloed op het beleggingsbeleid, de liquiditeit of de 
portefeuillesamenstelling van het Compartiment. 
 

II. Besluit inzake de bewaarkosten en de kosten voor centrale administratie 

 
De Raad van Bestuur heeft besloten om de desbetreffende paragraaf 8 'Kosten' voor het 
Compartiment te wijzigen als afspiegeling van het besluit van de beheermaatschappij om te stoppen 
met het betalen van de bewaarkosten en de kosten voor de centrale administratie, zoals eerder 
bepaald in het Prospectus. 
 
De Raad van Bestuur informeert de Aandeelhouders dat de Beheermaatschappij sinds de 
desbetreffende lanceringen van de Compartimenten bij wijze van commercieel gebaar de 
bewaarkosten en de kosten voor de centrale administratie heeft betaald om de individuele financiële 
impact voor het beperkte aantal beleggers op dat moment te beperken.  
 



Ter herinnering: het maximumbedrag van de kosten voor de centrale administratie is voor het 
Compartiment vastgesteld op het in het Prospectus vermelde bedrag en de bewaarkosten voor het 
Compartiment kunnen tot maximaal 0,01% van het beheerd vermogen bedragen. 
 
Onlangs zijn het beheerd vermogen en daarmee ook het beleggersbestand van het Compartiment 
gestegen tot een niveau dat de betaling van de bovenvermelde vergoedingen op het niveau van het 
Compartiment mogelijk maakt, waarbij de individuele financiële impact voor de beleggers beperkt 
blijft. 
 
Opgemerkt moet echter worden dat bovengenoemd besluit een gering effect kan hebben op de netto-
inkomsten van het Compartiment, aangezien de bewaarkosten en de kosten voor de centrale 
administratie vanaf 10.02.2022 rechtstreeks voor rekening komen van het Compartiment. 
 

*** 

 
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar het Prospectus van januari 2022, dat op verzoek 
kosteloos verkrijgbaar is bij het hoofdkantoor van het Fonds of op de website van La Financière de 
l'Echiquier: www.lfde.com. 
 
De Raad van Bestuur wijst de aandeelhouders erop dat zij, als ze niet instemmen met de in het 
Prospectus doorgevoerde wijzigingen, een verzoek kunnen indienen voor de kosteloze terugkoop van 
hun aandelen door een terugkoopverzoek in te dienen volgens de in het Prospectus beschreven 
procedure. 
 
 
De Raad van Bestuur 
 

 

http://www.lfde.com/

