KENNISGEVING: SICAV NATIXIS SOUVERAINS EURO (Aandelen R (C)
FR0000003196; Aandelen R (D) FR0000171233; Aandelen I (C)
FR0010655456; Aandelen N (C) FR0011505098*; Aandelen Unicrédit
FR0012872083*; Aandelen SN (C) FR0013029113; Aandelen SN (D)
FR0013292273*)
* Dit aandeel maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België.

Oprichting van een nieuw deelbewijs N (D)* - Wijziging van het
aandeel N (C)*
30-01-2018

We informeren de aandeelhouders van de SICAV “NATIXIS SOUVERAINS EURO” over de oprichting
van een nieuw deelbewijs N (D) EUR (ISIN-code: FR0013309846*) voorbehouden aan beleggers die
inschrijven via distributeurs of tussenpersonen die zijn onderworpen aan nationale wetgeving die
alle terugkopen aan distributeurs verbiedt of die onafhankelijk advies verschaffen overeenkomstig
Europese MIF II-richtlijn of het individuele beheer van de portefeuille onder mandaat.
* Dit aandeel maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België.

Dit aandeel heeft de volgende kenmerken:
- Bestemming van de inkomsten: Uitkering
- Uitdrukkingsvaluta: EUR
- Betrokken inschrijvers: “De inschrijving voor dit deelbewijs is voorbehouden aan beleggers die
inschrijven via distributeurs of tussenpersonen die zijn onderworpen aan nationale wetgeving die
alle terugkopen aan distributeurs verbiedt of die onafhankelijk advies verschaffen overeenkomstig
de Europese MIF II-richtlijn of het individuele beheer van de portefeuille onder mandaat.”
- Minimuminleg: 1/10.000ste van een aandeel
- Minimale vervolginschrijving: 1/10.000ste van een aandeel
- Initiële intrinsieke waarde: 1.000 euro
- Werkings- en beheerkosten van maximaal 0,50% van het nettovermogen
- Prestatievergoeding: Geen
- Inschrijvingsvergoeding: Geen
- Terugkoopvergoeding: Geen
- Fractionering in tienduizendsten van een deelbewijs
We brengen u eveneens op de hoogte van de wijziging van het huidige aandeel N (C)*:
* Dit aandeel maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België.

Betrokken inschrijvers: “De inschrijving voor dit deelbewijs is voorbehouden aan beleggers die
inschrijven via distributeurs of tussenpersonen die zijn onderworpen aan nationale wetgeving die
alle retrocessies aan distributeurs verbiedt of die onafhankelijk advies verschaffen overeenkomstig
de Europese MIF II-richtlijn of het individuele beheer van de portefeuille onder mandaat.”
Het prospectus van uw SICAV is bijgewerkt om er deze wijzigingen in op te nemen.
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De andere bepalingen van het prospectus veranderen niet.
Deze wijzigingen zullen van kracht worden op 5 februari 2018.
De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële
beleggersinformatie in het Nederlands en het Frans, en de statuten en de laatste periodieke
verslagen in het Engels, kosteloos verkrijgen:
-

bij NATIXIS ASSET MANAGEMENT : 21, quai d’Austerlitz 75013 PARIS
bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. havenlaan 86C b320, B-1000
Brussel
en op de website www.nam.natixis.com;

Zij kan ook binnen een week naar u worden opgestuurd na een schriftelijk verzoek aan:
•
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
“Service Clients”
21, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS – FRANKRIJK
•
of via nam-service-clients@am.natixis.com
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd en de
www.nam.natixis.com (selecteer België, “All Funds”).
De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het
besluit om te investeren.
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