
  

 

 

Overzicht van de rechten van de investeerders (NL) 
 

Dit document vat de voornaamste rechten samen die u  overeenkomstig verordening (EU) 2019/1156 
van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het faciliteren van de 
grensoverschrijdende distributie van ICBE's (instellingen voor collectieve belegging in effecten)  geniet 
als investeerder van één of meer beleggingsfondsen (het door M&G Luxembourg S.A. 
(de  

Dit document mag niet worden beschouwd als een uitputtende lijst van al uw rechten die u als 
investeerder van het Fonds heeft. Nadere informatie over het functioneren en de kenmerken van het 
betrokken Fonds, vindt u in het prospectus van dit Fonds (het "Prospectus"). 

Recht van inschrijving, inkoop en omwisseling van de aandelen van het Fonds 
Tenzij anders is bepaald in het Prospectus, hebben de investeerders het recht om op eenheden of 
aandelen van een subfonds/klasse of eenheden of aandelenklassen (de  in te tekenen en deze 
geheel of gedeeltelijk te laten inkopen of om te wisselen. Nadere informatie over dit onderwerp vindt u 
in het Prospectus. 

Recht op inkomsten 
Tenzij anders is bepaald in het Prospectus, kan de Raad van bestuur van het Fonds of het Management 
Board van de Beheervennootschap (daar waar van toepassing) besluiten om, binnen elk compartiment, 
klassen van uitkerings- of kapitalisatie-aandelen uit te geven in elk subfonds. Overeenkomstig de 
bepalingen in het Prospectus en naargelang de aard van de klassen die de investeerder bezit, kunnen 
eventueel (i) inkomsten naar evenredigheid van de waarde van de belegging hetzij geheel of gedeeltelijk 
aan de investeerder worden uitgekeerd in de vorm van dividend, hetzij (ii) automatisch worden herbelegd 
in het Fonds. De eventuele opbrengsten van de eenheden of aandelen van het Fonds kunnen op- en 
neerwaarts fluctueren. Het is ook mogelijk dat een aandeelhouder minder dan zijn/haar oorsprongkelijke 
belegging terugkrijgt. Nadere informatie over dit onderwerp vindt u in het Prospectus. 

Recht op informatie 
Als investeerder heeft u het recht te worden geïnformeerd over het Fonds en het subfonds/klassen 
waarin u belegt. Deze informatie is beschikbaar in de juridische documentatie van het Fonds en op 
aanvraag verkrijgbaar bij de Beheervennootschap. 

Recht om de investeerdersvergadering bij te wonen en te stemmen 
Elke investeerder kan het recht om de algemene vergaderingen van het Fonds (daar waar van toepassing) 
bij te wonen uitoefenen. Nadere informatie over dit onderwerp vindt u in het Prospectus. 

Recht op gegevensbescherming 
Behoudens het geldend recht genieten de investeerders het recht betreffende de beveiliging van hun 
persoonsgegevens. Nadere informatie over dit onderwerp vindt u in het Prospectus.  

Klachtrecht 
Elke investeerder die niet tevreden is over wat hij/zij in verband met zijn/haar beleggingen in het Fonds 
ondervindt, kan dienaangaande contact opnemen met de Beheervennootschap. Nadere informatie over 
dit onderwerp vindt u in het Prospectus. 

Raadpleeg het Prospectus in zijn geheel voor meer informatie over het functioneren van het Fonds. 
Raadpleeg ook uw professionele adviseurs als u meer inzicht in uw rechten als investeerder wilt 
verkrijgen. 

 
 


