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 Wettelijke informatie en gebruiksvoorwaarden van de website  
 

 

Lees alvorens verder te gaan de hieronder vermelde BELANGRIJKE INFORMATIE over, onder andere, bepaalde 

beperkingen voor de commercialisering van instellingen voor collectieve belegging en de publicatie van de op deze 

website beschikbare informatie. Indien u deze website raadpleegt of gebruikt, stemt u ermee in om door deze 

wettelijke informatie en gebruiksvoorwaarden van de website te worden gebonden en ze na te leven. 

 

1. Website van de instellingen voor collectieve belegging van de Degroof Petercam Asset 

Management 

 

Deze website, die kan worden geraadpleegd op https://funds.degroofpetercam.com (hierna de 'website') is de 

website van de instellingen voor collectieve belegging die door entiteiten van Degroof Petercam Asset 

Management worden verdeeld en/of beheerd (hierna de 'icb’s').  

 

De 'Wettelijke informatie en gebruiksvoorwaarden van de website' gelden alleen voor deze website. Andere 

gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op andere websites van de groep Degroof Petercam. Wij nodigen u uit 

om er kennis van te nemen wanneer u andere websites van de groep Degroof Petercam raadpleegt. 

 

 

2. Toegang tot de website 

 

De toegang tot de website is verboden voor personen die hun domicilie hebben of verblijven in een rechtsgebied 

waar het gebruik of de terbeschikkingstelling van de website een schending zou inhouden van de wetten of 

reglementering die er van kracht zijn. Zo is deze website in het bijzonder niet bedoeld voor inwoners of 

staatsburgers van de Verenigde Staten. Indien u uw domicilie in een dergelijk rechtsgebied hebt of in een dergelijk 

rechtsgebied verblijft, bent u niet gemachtigd om door te gaan en moet u deze website onmiddellijk verlaten. 

Indien u uw domicilie niet in een dergelijk rechtsgebied hebt of niet in een dergelijk rechtsgebied verblijft, dan 

krijgt u toegang tot de website nadat u de onderstaande algemene voorwaarden hebt gelezen en aanvaard. 

 

 

3. Intellectuele-eigendomsrechten 

 

Het geheel van de website en de inhoud ervan, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de teksten, grafieken, 

afbeeldingen, logo’s en pictogrammen, zijn eigendom van Degroof Petercam Asset Management of een andere 

entiteit van de groep Degroof Petercam en zijn licentieverstrekkers. Deze onderdelen worden beschermd door 

intellectuele-eigendomsrechten of andere eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze website en/of de 

inhoud ervan te kopiëren, (geheel of gedeeltelijk) weer te geven, (elektronisch of anderszins) door te sturen, te 

wijzigen, te vertalen, er een koppeling naar te voorzien of de website en/of de inhoud ervan te gebruiken voor 

publieke of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Bank Degroof Petercam 

Asset Management NV (met dien verstande dat gebruikers de toestemming hebben om onderdelen van de 

website uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te downloaden en af te drukken, op voorwaarde 

dat de inhoud niet wordt gewijzigd en dat alle berichten inzake auteursrechten en andere eigendomsrechten 

ongewijzigd behouden blijven). 

 

 

4. Beschikbare informatie 

 

Degroof Petercam Asset Management zal al het mogelijke doen om te verzekeren dat de inhoud van de website 

correct is en regelmatig wordt bijgewerkt. Bank Degroof Petercam Asset Management garandeert echter niet dat 

de inhoud van de website toereikend, volledig of actueel is. Voorts begrijpt en aanvaardt elke gebruiker van de 

website dat de informatie die op de website beschikbaar is, mogelijk wordt gewijzigd door technische storingen 
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(afmelden, storingen door derden, virussen of andere redenen) en dient elke gebruiker van de website hiermee 

rekening te houden en zelf voorzorgsmaatregelen te nemen.  

Noch een icb, noch Degroof Petercam Asset Management, noch enige andere entiteit van de groep Degroof 

Petercam kan burgerlijk aansprakelijk worden gesteld louter op basis van de beschikbare informatie op de website, 

inclusief enige vertaling daarvan, tenzij die informatie misleidend, onjuist of niet in overeenstemming is met de 

overeenstemmende informatie in de officiële documenten van de icb's (zoals beschreven in deel 12 

'Beleggingsbeperkingen en specifieke informatie per rechtsgebied' hierboven).  

 

Degroof Petercam Asset Management behoudt zich het recht voor om de op de website beschikbare informatie 

alsook de toegangsvoorwaarden en/of diverse waarschuwingen en disclaimers aan de eindgebruikers (waaronder 

de waarschuwing met betrekking tot de toegang tot de site en de voorwaarden van het deel 'Wettelijke informatie 

en gebruiksvoorwaarden van de website') op elk moment, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te 

wijzigen.  

 

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de recentste versie van de 'Wettelijke informatie en 

gebruiksvoorwaarden van de website' en andere disclaimers. Wij verzoeken u om de inhoud van deze 'Wettelijke 

informatie en gebruiksvoorwaarden van de website' regelmatig te controleren om kennis te nemen van eventuele 

wijzigingen.  

 

  

5. Belangenconflicten 

 

De entiteiten van de groep Degroof Petercam oefenen diverse activiteiten uit, zoals discretionair beheer voor 

rekening van particuliere of professionele klanten (waaronder icb's), de uitvoering van orders voor rekening van 

klanten, handel voor eigen rekening, beleggingsonderzoek, de verdeling van icb’s, investment banking (de 

structurering van kapitaal, verkopen van participaties, beursintroducties, enz.) en private plaatsingen.  

 

Het is mogelijk dat entiteiten van de groep Degroof Petercam en/of aandeelhouders/vennoten, bestuurders, 

directeurs, kaderleden of bedienden participaties of posities in effecten van icb’s aanhouden of hebben 

aangehouden. Bovendien kunnen deze entiteiten of personen binnen icb’s een mandaat als bestuurder of 

beheerder uitoefenen of hebben uitgeoefend.  

 

Hoewel er redelijke maatregelen zijn genomen om belangenconflicten te vermijden, kan niet worden uitgesloten 

dat deze diverse activiteiten en/of specifieke situaties kunnen leiden tot belangenconflicten. Indien en wanneer 

dergelijke belangenconflicten onvermijdelijk zijn, zullen de verschillende entiteiten van de groep Degroof Petercam 

ze beheren op een manier waardoor de billijke behandeling van hun cliënten gewaarborgd wordt. 

 

 

6. Risico’s 

 

Aangezien elke belegging van nature uit risico's inhoudt, is het rendement (het resultaat of de prestatie) ervan niet 

gegarandeerd.  

Resultaten uit het verleden zijn geenszins een garantie voor de toekomst. De waarde van de instrumenten in 

portefeuille kan (zowel opwaarts als neerwaarts) schommelen en het is mogelijk dat de belegger zijn aanvankelijke 

belegging niet volledig kan recupereren. 

 

De op de website beschikbare gegevens en informatie mogen in geen geval worden geïnterpreteerd als een 

prestatiebelofte of -garantie. Ofschoon steeds wordt gehandeld in het best mogelijke belang van de beleggers, 

neemt of aanvaardt geen enkele icb of entiteit van de groep Degroof Petercam een resultaatsverplichting op het 

vlak van rendement of prestatie. 

 

 

7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens 
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In dit deel wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens door Degroof Petercam Asset Management kunnen worden 

verzameld en verwerkt in het kader van uw gebruik van deze website. 

 

a. Categorieën van verwerkte gegevens – Doelen van de verwerking: 

Door de website te raadplegen kunt u beslissen om uw persoonsgegevens aan Degroof Petercam Asset 

Management te verstrekken om u te abonneren op onze elektronische berichtendienst, zodat u de icb's kunt 

selecteren waarover u via e-mail informatie wenst te ontvangen. De volgende gegevens worden verzameld en 

verwerkt voor het maken en beheren van uw profiel en om uw vragen te beantwoorden: uw land van 

verblijf/domicilie, uw beleggersprofiel, uw e-mailadres, uw wachtwoord, uw taalkeuze, de gekozen icb’s waarover 

u informatie wilt, uw IP-adres en een aantal technische kenmerken van het materiaal waarmee u een verbinding 

maakt met de website. Degroof Petercam Asset Management zal de aldus verkregen persoonsgegevens niet voor 

andere doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan andere derden dan de 

entiteiten van de groep Degroof Petercam en hun onderaannemers waarmee er contractuele maatregelen zijn 

voorzien om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.  

 

b. Gebruik van cookies: 

Een cookie is een klein elektronisch bestand dat door de website die u bezoekt wordt verstuurd naar uw computer 

en wordt opgeslagen op de harde schijf, om de werking en de efficiëntie van de website te verbeteren. Degroof 

Petercam Asset Management gebruikt cookies om een betere surfervaring te bieden door bepaalde gegevens te 

registreren zodat gebruikers die gegevens niet bij elk bezoek aan de website opnieuw hoeven in te voeren en door 

de inhoud van de website aan te passen aan de voorkeuren van de gebruikers. U kunt cookies op elk moment 

verwijderen of blokkeren via de instellingen van uw browser. In dat geval zullen enkele functies van de website 

waarvoor het gebruik van dergelijke cookies vereist is, echter niet langer beschikbaar zijn.  

 

c. Hyperlinks naar andere websites: 

Deze website kan koppelingen bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd of ter beschikking 

worden gesteld. Degroof Petercam Asset Management kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de 

verwerking van persoonsgegevens en de praktijken m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die 

andere websites. Degroof Petercam Asset Management raadt u aan om kennis te nemen van het beleid inzake de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de persoonsgegevens dat specifiek geldt voor deze andere 

websites alvorens enige persoonsgegevens te verstrekken.  

 

d. Beveiliging van persoonsgegevens: 

Degroof Petercam Asset Management zal alle redelijke inspanningen leveren om uw persoonlijke belangen te 

beschermen en te verdedigen. Bijgevolg zullen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd indien een 

dergelijke raadpleging noodzakelijk is. Degroof Petercam Asset Management heeft maatregelen genomen om de 

veiligheid, kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen.  

 

e. Toegang tot en wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens: 

U kunt op elk moment, gratis en zonder enige rechtvaardiging, bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw 

persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, door een e-mail te sturen naar 

DPAMcompliance@degroofpetercam.com .  

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die door Degroof Petercam Asset Management zijn verzameld en 

verwerkt, te raadplegen, en om te verzoeken dat onjuiste of niet-noodzakelijke gegevens worden gewijzigd of 

verwijderd (al naargelang het geval). Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u ons een naar behoren 

ondertekende aanvraag per post, vergezeld van een recto-versokopie van uw identiteitskaart of een ander 

identiteitsbewijs, alsook een bewijs dat u de eigenaar bent van het e-mailadres dat werd verstrekt bij het 

aanmaken van uw profiel. Stuur deze gegevens naar 'DPAM - Compliance Department, Guimardstraat 18, B-1040 

Brussel (België)'.  

 

f. Meer informatie: 
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Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens door Degroof Petercam Asset 

Management NV, kunt u via e-mail contact met ons opnemen op DPAMcompliance@degroofpetercam.com). 

 

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens en de privacyreglementering kunt u ook verkrijgen bij de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Ministerie van Justitie, Hoogstraat 139 - 1000 

Brussel (tel: 0(032)2/213.85.99 – Website: http://www.privacycommission.be).  

 

 

8. Gebruik van de website of verbonden websites 

 

Voor zover dat door de wet is toegestaan, kan Degroof Petercam Asset Management (of enige andere entiteit van 

de groep Degroof Petercam) niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade, zoals schade of verliezen die 

direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met het bezoeken, downloaden of raadplegen van de website 

(of enige andere website waarnaar deze website verwijst).  

 

Degroof Petercam Asset Management aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor technische storingen, 

ongeacht de oorzaak, tijdens het gebruik van de website (zoals bugs of gevallen waarin de pc van de gebruiker de 

informatie niet kan ophalen).  

 

De website kan koppelingen bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd of ter beschikking 

worden gesteld. Degroof Petercam Asset Management heeft de inhoud van de websites die met zijn website 

verbonden zijn, niet gecontroleerd, en biedt geen enkele garantie met betrekking tot de informatie of de gegevens 

die op deze websites ter beschikking worden gesteld. Icb's of entiteiten van de groep Degroof Petercam die 

koppelingen naar andere websites aanbieden, kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige 

informatie, gegevens, producten en/of diensten die op dergelijke websites van derden beschikbaar zijn of worden 

aangeboden. 

 

 

9. Voorbehoud 

 

 

Alle op de website beschikbare gegevens en documenten worden louter ter informatie en commercialisering 

verstrekt in het kader van de wetgeving met betrekking tot icb’s, met name de Belgische wet van 3 augustus 2012 

betreffende instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG 

en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende 

instellingen voor collectieve belegging en de Belgische wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve 

instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.  

 

 Deze site dient niet om beleggingsdiensten te leveren, zoals beleggingsadvies of portefeuillebeheer, beschreven in 

de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en zijn 

inhoud vormt in geen enkel geval een beleggingsadvies of -aanbeveling.  

 

De website en de documenten die via de website kunnen worden geraadpleegd, vormen geen uitnodiging, aanbod 

of voorstel om effecten van icb’s te kopen of erop in te schrijven voor beleggers die vallen onder een rechtsgebied 

waar dergelijke uitnodigingen, aanbiedingen of voorstellen illegaal zouden zijn.  

 

Deze informatie mag in geen enkel geval worden geïnterpreteerd als een advies van juridische, fiscale of andere 

aard.  

 

 

10. E-mail 
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Via de website kunt u elektronische berichten van de groep Degroof Petercam ontvangen. Deze berichten worden 

verstuurd via het internet, een publiek netwerk waarover de groep Degroof Petercam geen enkele controle heeft. 

Berichten kunnen bijgevolg worden onderschept, worden gewijzigd of kunnen verloren gaan. Degroof Petercam 

Asset Management NV aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 

 

 

 

11. Toepasselijk recht 

 

Op het beheer en het gebruik van de website is uitsluitend de Belgische wetgeving van toepassing. Bij geschillen of 

betwistingen die verband houden met het beheer en/of het gebruik van de website zijn alleen de rechtbanken van 

Brussel bevoegd. 

 

 

12. Beleggingsbeperkingen en specifieke informatie per rechtsgebied 

 

Bepaalde regels (waaronder regels over de bescherming van het publieke spaarwezen en/of de commercialisering 

van instellingen voor collectieve belegging) kunnen een invloed hebben op de commercialiseringsmogelijkheden 

voor icb's en beleggingen daarin voorbehouden aan bepaalde categorieën van beleggers. Bijgevolg is het mogelijk 

dat bepaalde icb's in uw rechtsgebied publiek worden aangeboden, terwijl andere voorbehouden zijn aan 

specifieke categorieën van beleggers.  

Gelieve daarom te controleren of u volgens de voor u geldende regels mag inschrijven op aandelen van de icb's die 

op de website worden beschreven. Al naargelang uw profiel hebt u beperkt of onbeperkt toegang tot ons 

assortiment van icb’s.  
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Belgische icb's  

Naam van de icb Beheervennootschap Contactinformatie per land 

 

 

DPAM Invest B 

Guimardstraat 18 

B-1040 Brussel, België 

 

 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT NV 

(DPAM) 

Guimardstraat 18  

B-1040 Brussel 

België (financiële dienstverlening) 

Caceis België NV  

Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussel 

Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 

Luxemburg (financiële dienstverlening) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  

rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburg 

Zwitserland (vertegenwoordiger en financiële 

dienstverlening) 

Bank Degroof Petercam (Suisse) SA  

route de l'Aéroport 31, CH-1218 Le Grand-Saconnex 

Duitsland (informatieagent en financiële dienstverlening) 
Marcard, Stein & Co AG  

Ballindamm 36, D-20095 Hamburg  

Frankrijk (centraliserende correspondent) 
Caceis Bank France  

place Valhubert 1-3, F-75013 Parijs 

Italië (betaalkantoren) 

ALLFUNDS BANK SA 

Kantoor in Milaan - via Santa Margherita 7, IT-20121 Milaan 

Societe Generale Securities Services SPA  

via Benigno Crespi 19A, IT-MAC2 Milaan 

Spanje (vertegenwoordiger) 

ALLFUNDS BANK SA  

c/Estafeta 6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3, 

ES-28109 Alcobendas, Madrid 

Nederland (financiële dienstverlening) 

Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 

Caceis België NV  

Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussel 

Oostenrijk (betaal- en informatiekantoor) 
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  

Am Belvedere 1, AT-1100 Wenen 

Finland Alleen Insitutionele Aandelenklassen geregistreerd 

VK (financiële dienstverlening) 

Société Générale London Branch,  

Société Générale Securities Services Custody London 

Exchange House, 12 Primrose Street, Londen EC2A 2EG 

    

DPAM FoF B 

Guimardstraat 18 

B-1040 Brussel, België 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT NV 

(DPAM) 

Guimardstraat 18  

B-1040 Brussel 

België (financiële dienstverlening) 

Caceis België NV  

Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussel 

Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 

    

DPAM Horizon B 

Guimardstraat 18 

B-1040 Brussel, België 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT NV 

(DPAM) 

Guimardstraat 18  

B-1040 Brussel 

België (financiële dienstverlening) 

Caceis België NV  

Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussel 

Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 

    

I.I.  

Guimardstraat 18 

B-1040 Brussel, België  

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA  

(DPAS) 

rue Eugène Ruppert 12 

L-2453 Luxemburg 

België (financiële dienstverlening) 
Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 
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DPAM Capital B 

Guimardstraat 18 

B-1040 Brussel, België 

 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT NV 

(DPAM) 

Guimardstraat 18  

B-1040 Brussel 

België (financiële dienstverlening) 
Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 

Luxemburg (financiële dienstverlening) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  

rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburg 

Zwitserland (vertegenwoordiger en financiële 

dienstverlening) 

Landolt & Cie SA  

Chemin de Roseneck 6, CH-1006 Lausanne  

Duitsland (informatieagent en financiële dienstverlening) 
Marcard, Stain & Co AG  

Ballindamm 36, D-20095 Hamburg  

Frankrijk (centraliserende correspondent) 
Caceis Bank France  

place Valhubert 1-3, F-75013 Parijs 

Spanje (vertegenwoordiger) 
Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.  

avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona 

Nederland (financiële dienstverlening) 
Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 

 

ATLAS 

Guimardstraat 18 

B-1040 Brussel, België 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT NV 

(DPAM) 

Guimardstraat 18  

B-1040 Brussel 

België (financiële dienstverlening) 
Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 

Luxemburg (financiële dienstverlening) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  

rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburg 

Frankrijk (centraliserende correspondent) 
Caceis Bank France  

place Valhubert 1-3, F-75013 Parijs 

Spanje (vertegenwoordiger) 
Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.  

avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona 

Nederland (financiële dienstverlening) 
Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 

 
Omega Preservation Fund 

Guimardstraat 18 

B-1040 Brussel, België 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT NV 

(DPAM) 

Guimardstraat 18  

B-1040 Brussel 

België (financiële dienstverlening) 

Caceis België NV  

Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussel 

Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 

 
DPAM DBI-RDT 

Guimardstraat 18 

B-1040 Brussel, België 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT NV 

(DPAM) 

Guimardstraat 18  

B-1040 Brussel 

België (financiële dienstverlening) 
Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 

        
Argenta Pensioenspaarfonds  

Guimardstraat 18 

B-1040 Brussel, België  

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT NV 

(DPAM) 

Guimardstraat 18  

B-1040 Brussel 

België (financiële dienstverlening) 
Argenta Spaarbank  

Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen, België 

        Argenta Pensioenspaarfonds 

Defensive  

Guimardstraat 18 

B-1040 Brussel, België  

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT NV 

(DPAM) 

Guimardstraat 18  

B-1040 Brussel 

België (financiële dienstverlening) 
Argenta Spaarbank  

Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen, België 

        
ERGO Fund 

Guimardstraat 18 

B-1040 Brussel, België 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT NV 

(DPAM) 

Guimardstraat 18  

B-1040 Brussel 

België (financiële dienstverlening) 
Caceis België NV  

Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussel 
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LUXEMBURGSE ICB's 

Naam van de icb Beheervennootschap Contactinformatie per land 

DPAM L 

allée Scheffer 5 

L-2520 Luxemburg, 

Groothertogdom Luxemburg 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 

rue Eugène Ruppert 12 

L-2453 Luxemburg 

België (financiële dienstverlening) 
Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 

Luxemburg (financiële dienstverlening) 

Banque Degroof Petercam Luxembourg  

rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburg 

Caceis Bank Luxembourg  

allée Scheffer 5, L-2520 Luxemburg 

Zwitserland (vertegenwoordiger en financiële 

dienstverlening) 

Bank Degroof Petercam (Suisse) SA  

route de l'Aéroport 31, CH-1218 Le Grand-Saconnex 

Duitsland (informatieagent en financiële dienstverlening) 
Marcard, Stain & Co AG  

Ballindamm 36, D-20095 Hamburg  

Frankrijk (centraliserende correspondent) 
Caceis Bank France  

place Valhubert 1-3, F-75013 Parijs 

Italië (betaalkantoren) 

ALLFUNDS BANK SA, kantoor in Milaan  

via Santa Margherita 7, IT-20121 Milaan 

Societe Generale Securities Services SPA  

via Benigno Crespi 19A, IT-MAC2 Milaan 

Spanje (vertegenwoordiger) 

ALLFUNDS BANK SA  

c/Estafeta 6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente - 

Edificio 3, ES-28109 Alcobendas, Madrid 

Nederland (financiële dienstverlening) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  

rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburg 

Oostenrijk (betaal- en informatiekantoor) 
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  

Am Belvedere 1, AT-1100 Wenen 

Finland Alleen Insitutionele Aandelenklassen geregistreerd 

VK (financiële dienstverlening) 

Société Générale London Branch, Société Générale 

Securities Services Custody London  

Exchange House, 12 Primrose Street, Londen EC2A 2EG 

 

DPAM Money Market L 

 rue Eugène Ruppert 12  

L-2453 Luxemburg 

Groothertogdom Luxemburg 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 

rue Eugène Ruppert 12 

L-2453 Luxemburg 

Luxemburg (financiële dienstverlening) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  

rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburg 

België (financiële dienstverlening) 
Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 

Frankrijk (centraliserende correspondent) 
Caceis Bank France  

place Valhubert 1-3, F-75013 Parijs 

    

Degroof Inst.  

rue Eugène Ruppert 12  

L-2453 Luxemburg 

Groothertogdom Luxemburg 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 

rue Eugène Ruppert 12 

L-2453 Luxemburg 

Luxemburg 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  

rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburg 

België (financiële dienstverlening) 
Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 

DPAM Equities L  

rue Eugène Ruppert 12  

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 

rue Eugène Ruppert 12 
Luxemburg (financiële dienstverlening) 

Banque Degroof Petercam Luxembourg  

rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburg 
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L-2453 Luxemburg 

Groothertogdom Luxemburg 

L-2453 Luxemburg 
België (financiële dienstverlening) 

Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 

Zwitserland (vertegenwoordiger en financiële 

dienstverlening) 

Landolt & Cie SA  

Chemin de Roseneck 6, CH-1006 Lausanne  

Duitsland (informatieagent en financiële dienstverlening) 
Marcard, Stain & Co AG  

Ballindamm 36, D-20095 Hamburg  

Frankrijk (centraliserende correspondent) 
Caceis Bank France  

place Valhubert 1-3, F-75013 Parijs 

Spanje (vertegenwoordiger) 
Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.  

avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona 

Italië  Alleen Insitutionele Aandelenklassen geregistreerd 

Nederland (financiële dienstverlening) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  

rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburg 

 

DPAM Asymmetric L 

rue Eugène Ruppert 12  

L-2453 Luxemburg 

Groothertogdom Luxemburg 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 

rue Eugène Ruppert 12 

L-2453 Luxemburg 

Luxemburg (financiële dienstverlening) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  

rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburg 

België (financiële dienstverlening) 
Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 

Spanje (vertegenwoordiger) 
Banque Degroof Petercam Spain S.A.U. 

 avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona 

Italië  Alleen Insitutionele Aandelenklassen geregistreerd 

 

DPAM Global Strategy L  

rue Eugène Ruppert 12  

L-2453 Luxemburg 

Groothertogdom Luxemburg 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 

rue Eugène Ruppert 12 

L-2453 Luxemburg 

Luxemburg (financiële dienstverlening) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  

rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburg 

België (financiële dienstverlening) 
Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 

Zwitserland (vertegenwoordiger en financiële 

dienstverlening) 

Landolt & Cie SA  

Chemin de Roseneck 6, CH-1006 Lausanne  

Frankrijk (centraliserende correspondent) 
Caceis Bank France  

place Valhubert 1-3, F-75013 Parijs 

Spanje (vertegenwoordiger) 
Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.  

avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona 

Italië  Alleen Insitutionele Aandelenklassen geregistreerd 

Nederland (financiële dienstverlening) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  

rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburg 

 
 

  
DPAM OFP L  

rue Eugène Ruppert 12  

L-2453 Luxemburg 

Groothertogdom Luxemburg 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 

rue Eugène Ruppert 12 

L-2453 Luxemburg 

Luxemburg 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  

rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburg 

DPAM Bonds L  

rue Eugène Ruppert 12  

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 

rue Eugène Ruppert 12 
Luxemburg (financiële dienstverlening) 

Banque Degroof Petercam Luxembourg  

rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburg 
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L-2453 Luxemburg 

Groothertogdom Luxemburg 

L-2453 Luxemburg 
België (financiële dienstverlening) 

Bank Degroof Petercam NV  

Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 

Spanje (vertegenwoordiger) 
Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.  

avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona 

Italië  Alleen Insitutionele Aandelenklassen geregistreerd  

Nederland (financiële dienstverlening) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  

rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburg 

Frankrijk (centraliserende correspondent) 
Caceis Bank France  

place Valhubert 1-3, F-75013 Parijs 
 

BELANGRIJKE INFORMATIE: 

Exemplaren van de op deze website beschikbare documenten (het prospectus, de statuten en de recentste periodieke verslagen) van de icb's en de essentiële 

beleggersinformatie) kunnen op verzoek gratis worden verkregen bij de beheervennootschap van de icb's, de maatschappelijke zetel van de icb's of de dienstverlener voor de 

icb's in uw land. 

Verzoeken kunnen via e-mail worden verzonden naar: 

• dpam@degroofpetercam.com (voor Belgische icb's) 

• OPC_montage@degroofpetercam.lu (voor Luxemburgse icb's)  

 

13. Verantwoordelijkheid voor de website 

Rechtspersoon verantwoordelijk voor de website:  

 

Degroof Petercam Asset Management nv/sa  

Guimardstraat 18 

B-1040 Brussel, België 

Btw BE 0886.223.276 

Verantwoordelijke voor de publicatie van de website en houder van de domeinnaam: 

Degroof Petercam Asset Management  

© 2017 Degroof Petercam Asset Management nv/sa 

 


