STAR FUND - Pensioenspaarfonds
Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht
beheerd door NN Investment Partners Belgium N.V.
Marnixlaan 23, 1000 Brussel
RPM Brussel 0403.241.371
OPROEPINGSBERICHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De Deelnemers van Star Fund (hierna « het Fonds ») worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone
Algemene Vergadering die plaats zal vinden op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap NN
Investment Partners Belgium N.V., Marnixlaan 23, 1000 Brussel op 25 juni 2019 om 10u00, om te beraadslagen en
te stemmen over de volgende voorstellen tot wijziging van het Beheerreglement van het Fonds:
1° Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van "Artikel 1 - Doel van het Fonds" van het Beheerreglement als
volgt: « Star Fund, hierna "het Fonds", is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een
veranderlijk aantal rechten van deelneming die, wat de werking en investeringen betreft, wordt beheerst door de
wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden
van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. Het werd opgericht op 2 februari
1987 en door de Minister van Financiën erkend als pensioenspaarfonds in het kader van de wettelijke bepalingen
inzake het derdeleeftijds- of pensioensparen. »
Voorstel tot beslissing: goedkeuring van "Artikel 1 - Doel van het Fonds", zoals gewijzigd.
2° Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van "Artikel 2 - Beheer", paragraaf 2 van het Beheerreglement als
volgt: « NN Investment Partners Belgium, hierna "de Beheervennootschap", met maatschappelijke zetel te
Marnixlaan 23, 1000 Brussel, is erkend als beheervennootschap voor ’collectieve belegging in overeenstemming
met de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen voor de functies van
beheer vermeld in artikel 3, 22° a), b), c) en d) en de beleggingsdiensten vermeld in artikel 3, 23° b) van deze wet
(hierna "De Wet"). »
Voorstel tot beslissing: goedkeuring van "Artikel 2 - Beheer", zoals gewijzigd.
3° Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van "Artikel 3 - Bewaarder", paragraaf 4 van het Beheerreglement als
volgt: « Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, staat de bewaarder in voor de taken en
opdrachten zoals omschreven in artikel 50 en volgende van de Wet. »
Voorstel tot beslissing: goedkeuring van "Artikel 3 - Bewaarder", zoals gewijzigd.
4° Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van "Artikel 10 - Belegging van het fondsvermogen", paragraaf
"Andere beleggingsbeperkingen" van het Beheerreglement als volgt: « Onverminderd de hierboven vermelde
voorschriften mogen de beleggingen van het Fonds uitsluitend gebeuren onder de voorwaarden bepaald door
artikel 47 e.v. van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende de instellingen voor collectieve
belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en andere wettelijke en reglementaire
bepalingen die deze voorwaarden nog zullen aanvullen. »
Voorstel tot beslissing: goedkeuring van "Artikel 10 - Belegging van het fondsvermogen", zoals gewijzigd.
De wijzigingen zullen in werking treden op 1 juli 2019.
De Deelnemers die wensen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering of die zich willen laten
vertegenwoordigen, worden verzocht om ten minste zes bankwerkdagen voor de Vergadering de Raad van
Bestuur van de Beheervennootschap hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, voor de Deelnemers die
deelbewijzen hebben bij ING Bank N.V., p/a ING Bank N.V., Issuer Services Granada +3, ter attentie van de heer
Thierry Lavallée, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel of voor de Deelnemers die deelbewijzen hebben bij Belfius
Bank N.V. p/a Belfius Bank N.V., Dienst Algemene Vergaderingen (RT 6) (e-mail: vergad-assem@belfius.be),
Pachecolaan 44, 1000 Brussel. De deelnemers dienen het aantal rechten van deelneming te preciseren waarvoor

ze wensen deel te nemen aan de stemming, het nummer van hun pensioenspaarrekening en, in voorkomend
geval, hun volmacht indien ze zich wensen te laten vertegenwoordigen op de Vergadering.
De Deelnemers die zich willen laten vertegenwoordigen moeten het formulier van volmacht gebruiken dat door de
Raad van Bestuur van de Beheervennootschap werd opgesteld. Dit formulier kan worden bekomen bij NN
Investment Partners Belgium NV, Legal Department, Marnixlaan 23, 1000 Brussel (tel 02/504 47 12).
De Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het gedeelte van het kapitaal dat vertegenwoordigd wordt door
de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers, als zij drie vierde van de stemmen telt.
De integrale tekst van de wijziging van het Beheerreglement, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie
zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap en
bij de instellingen belast met de financiële dienst.
De financiële dienst wordt verzekerd door de agentschappen van ING Bank N.V. en Belfius Bank N.V.
De Raad van Bestuur van de Beheervennootschap van het Fonds

