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De aandeelhouders van het compartiment CPR Invest – Global Resources (het 

'Compartiment') worden hierbij op de hoogte gebracht van de wijziging in het prospectus van 

de Vennootschap (het 'Prospectus'), waartoe de Raad van Bestuur van de Vennootschap (de 

'Raad') heeft besloten en die hieronder wordt beschreven. 

De Raad van Bestuur heeft besloten om de 1/3 Nyse Arca Gold Miners Index, de 1/3 MSCI 

World Energy (GICS Industry Group 1010) Index en de 1/3 MSCI World Materials (GICS 

Industry Group 1510) te vervangen door de S&P Global Natural Resources Index, die wordt 

gebruikt voor het beheer van het Compartiment. 

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is dus erop gericht om over een langere 

periode (minimaal vijf jaar) beter te presteren (na toepasselijke vergoedingen) dan de S&P 

Global Natural Resources Index door te beleggen in wereldwijde aandelen die voornamelijk 

verband houden met energie, goud en materialen. 

De wijziging die een impact heeft op de beleggingen van de aandeelhouders van het 

Compartiment wordt van kracht een maand na verzending van deze kennisgeving aan de 

aandeelhouders van het Compartiment en werd weergegeven in het Prospectus van 1 januari 

2023. 

Aandeelhouders van het Compartiment die het niet eens zijn met deze wijziging kunnen tot 1 

maart 2023 kosteloos de terugkoop of omzetting van hun aandelen vragen. 

*** 

De bijgewerkte versie van het Prospectus van 1 januari 2023 is beschikbaar op de statutaire 

zetel van de Vennootschap en kan ook kosteloos worden verkregen bij CPR Asset 

Management, 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Parijs, Frankrijk en op de website van deze 

laatste.   

Voor vragen over deze wijzigingen kunt u terecht bij uw financieel adviseur. 

De bijgewerkte versies van het Prospectus en van de KIID's (Essentiële beleggersinformatie), 

alsook de statuten van de Vennootschap en de laatste jaar- en halfjaarverslagen kunnen gratis 

worden verkregen (in het Frans) op de website van de Beheermaatschappij (www.cpr-



am.com), bij de financiële dienst in België die verzekerd wordt door CACEIS Belgium nv 

(Havenlaan 86C, b320, B-1000 Brussel) en op de website van Fundinfo (www.fundinfo.com). 

Het document met essentiële beleggersinformatie moet aandachtig worden gelezen alvorens 

te beleggen. De roerende voorheffing in België bedraagt 30%. 

De netto-inventariswaarde ('NIW') is beschikbaar op de website www.fundinfo.com of bij de 

financiële dienst in België.
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