
M O O R E A  F U N D
M U LT I - M A N A G E R  U S  E Q U I T Y

5 jaar 1 3 52 4 6 7

C o m p a r t i m e n t  v a n  d e  L u x e m b u r g s e  S I C AV  M o o re a  F u n d ,  
b e h e e rd  d o o r  S o c i é t é  G é n é r a l e  P r i v a t e  We a l t h  M a n a g e m e n t  ( S G P W M ) .

AANBEVOLEN MINIMALE
BELEGGINGSDUUR

RISICO-EN  
RENDEMENTSPROFIEL ICBE’s

Lager risico Hoger risico

Potentieel lager  
rendement

Potentieel hoger  
rendement



« Een fonds dat een toename van het kapitaal op 
lange termijn beoogt en een brede diversificatie op 

een van de belangrijkste aandelenmarkten in de 
wereld biedt.»



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Eenvoudige toegang tot de 
Amerikaanse aandelenmarkten 

De Noord-Amerikaanse aandelenmarkt biedt een breed 
spectrum van opportuniteiten, dankzij de 

ondernemerscultuur en het dichte economische weefsel 
in de regio. 

Een aanpak met meerdere beheerders 
Elke beheerder brengt zijn expertise aan in het fonds en 

concentreert zich op een specifiek segment van 
marktkapitalisatie, met zijn eigen beleggingsaanpak en 

-stijl.

 Het voordeel van diversificatie 
Deze twee substrategieën worden gecombineerd om de 

beleggers een brede diversificatie op de Amerikaanse 
aandelenmarkt te bieden.

Ervaren beheerders 
SGPWM, de beheermaatschappij, heeft twee ervaren 

fondsenbeheerders aangesteld die actief zijn op de 
Amerikaanse markten: J.P. Morgan Asset Management en 

Wells Fargo Asset Management.

Voortdurende opvolging 
Aanvullend op het risicobeheer dat elke beheerder 
toepast, volgt SGPWM regelmatig en onafhankelijk 
de risico’s op van het fonds als geheel en van elke 

substrategie.

RISICO’S

Het compartiment is hoofdzakelijkl blootgesteld aan 
de volgende risico’s: 

Marktrisico: een belegger kan verlies lijden door factoren 
die nadelig zijn voor de prestaties van de financiële markten. 
Diversificatie kan die risicofactoren niet uitsluiten. Het 
compartiment biedt geen kapitaalgarantie. Het rendement 
is onderhevig aan marktschommelingen, waardoor het 
belegde kapitaal mogelijk niet kan worden terugbetaald. 

Kredietrisico: er is de mogelijkheid dat het 
compartiment geld verliest wanneer een emittent 
niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan 
voldoen, zoals de betaling van de rente op een 
instrument of de terugbetaling van de hoofdsom. 

Liquiditeitsrisico: de mogelijkheid dat een 
positie in de portefeuille niet onder een bepaalde 
kostenlimiet en binnen een voldoende korte termijn 
kan worden verkocht, vereffend of afgewikkeld. 

Tegenpartijrisico: het risico dat een tegenpartij 
in gebreke blijft voordat alle betalingen in het 
kader van de transactie werden uitgevoerd. 

Operationeel risico: het risico op een storing of 
vertraging in het systeem, de processen en de controles 
van het compartiment of de dienstverleners daarvan, 
waardoor het compartiment verlies kan lijden.

Concentratierisico: het risico te worden blootgesteld 
aan aanzienlijke verliezen indien het compartiment 
een belangrijke positie heeft in een investering die 
een daling van zijn waarde zou ondergaan of die 
op een andere manier beïnvloed zou worden, met 
inbegrip van het in gebreke blijven van de emittent.

M E E R  I N F O R M A T I E

Voor meer informatie, gelieve het volledige prospectus 
van de SICAV en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) 

in het Nederlands te raadplegen die gratis verkrijgbaar 
zijn bij uw financiële dienstverlener Société Générale 

Private Banking België en op de website 
www.sgpwm.societegenerale.com

MOOREA FUND
M U LT I - M A N A G E R  U S  E Q U I T Y

Het fonds is een compartiment van de SICAV Moorea Fund naar Luxemburgs recht. Société 
Générale Private Wealth Management S.A. (SGPWM) is de beheermaatschappij van Moorea Fund.

Het fonds hanteert een benadering met meerdere beheerders door het beheer te delegeren aan J.P. 
Morgan Asset Management en Wells Fargo Asset Management. 

Het fonds streeft naar aangroei van het kapitaal op lange termijn door voornamelijk te beleggen in een 
gediversifieerde portefeuille van Amerikaanse aandelen.



DE MULTI-BEHEERDERSAANPAK:  
EEN DIVERSIFICATIESTRATEGIE VOOR 
DE PORTEFEUILLE

De multi-beheerdersaanpak bestaat uit de selectie 

en voortdurende opvolging van 

portefeuillebeheerders die experts zijn in hun 

markt, die specifieke beleggingsaanpakken en 

-stijlen implementeren, en deze vervolgens 

combineren om tot een unieke portefeuille of een 

uniek fonds te komen.

Dankzij die aanpak genieten de beleggers bovendien 
van:

 toegang tot beheerders die erkend zijn in hun 
vakgebied, hetzij op het vlak van marktkapitalisatie, 
sectoren en beleggingsstijlen, of op het vlak van 
traditionele en alternatieve activaklassen;

 een vermindering van het concentratierisico dat 
gekoppeld is aan het toewijzen van een mandaat aan 
één enkele beheerder; 

 diversificatie op het vlak van de globale 
activaspreiding in de portefeuille en binnen eenzelfde 
vermogenscategorie.

LYXOR Asset Management treedt op als adviseur en 
verzekert met name, onder het toezicht en de 
verantwoordelijkheid van SGPWM:

- De grondige due diligences van de beheerders;

- De opvolging en de regelmatige controle van de 
beheerders, op basis van het toevertrouwde mandaat;

- Het detecteren en de opvolging bij ingrijpende 
veranderingen in het beleggingsbeleid of het 
beheerteam.

Als dochteronderneming van de Groep Société 
Générale selecteert Lyxor Asset Management een 
breed scala van traditionele en alternatieve fondsen op 
basis van een open architectuur.

DOELSTELLINGEN

Moorea Fund-Multi-Manager US Equity streeft naar 
aangroei van het kapitaal op lange termijn door 
voornamelijk te beleggen in een gediversifieerde 
portefeuille van Amerikaanse aandelen.

Het fonds past een benadering toe met meerdere 
beheerders, waarbij iedere beheerder onafhankelijk handelt 
en zijn eigen beleggingsstijl hanteert op het vlak van 
aandelenselectie. 

De activa-allocatie van het fonds is een beslissing van 
SGPWM, dat de activa in de volgende verhoudingen over 
de beide Amerikaanse beheerders verdeelt*:

Deze twee substrategieën worden gecombineerd om de 
beleggers een brede diversificatie op de Amerikaanse 
aandelenmarkt te bieden en zo ten volle te profiteren van 
de opportuniteiten die er op deze markt te vinden zijn.

J.P. Morgan Asset Management, een van de grootste 
vermogensbeheerders in de wereld, heeft een sterke naam in het 
beheer van Amerikaanse aandelen en steunt daarbij op ervaren 
beheer- en researchteams (fundamentele analyses).

Wells Fargo Asset Management is een internationale 
vermogensbeheerder die zich richt op institutionele klanten. De 
strategieën voor de Amerikaanse aandelen met kleine 
marktkapitalisatie worden beheerd door het team Stageline Value 
Equity. 

Gegevens van 30/06/2017

* De reële weging en de spreiding van de beleggingen kunnen veranderen volgens de marktomstandigheden en zijn mogelijk niet exact zoals 
voorgesteld.

DE EXPERTISE VAN TWEE GERENOMMEERDE AMERIKAANSE AANDELENBEHEERDERS

1900
miljard dollar aan activa 

in beheer 

1200
beleggingsexperts

250
miljard dollar beheerd in 
Amerikaanse aandelen

487
miljard dollar aan activa 

in beheer 

29
onafhankelijke 
beheerteams

+500
beleggingsexperts

70%
J.P. Morgan  

Asset Management  
Aandelen met grote 

marktkapitalisatie

30%
Wells Fargo Asset 
Management  
Aandelen met kleine 
marktkapitalisatie



BELEGGINGSDOELSTELLING

Het doel van de strategie bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te 
behalen door voornamelijk te beleggen in een portefeuille van ondernemingen 
die hun hoofdzetel hebben of het grootste deel van hun economische 
activiteiten uitoefenen in de Verenigde Staten.  

De portefeuille telt 20 tot 40 ondernemingen die zijn opgenomen in de SP 
500- of de Russell 1000-index.

BELEGGINGSFILOSOFIE

Complementaire beleggingsstijlen

De strategie koppelt de beste ideeën van de beheerteams voor de stijlen 
‘Groei’ en ‘Rendement’ aan elkaar. 

Dankzij de combinatie van deze stijlen is de waaier van opportuniteiten 
uitgebreid en kunnen we een geconcentreerde portefeuille opbouwen van 
aandelen die een beperktere correlatie vertonen dan bij een traditionele 
beheeraanpak.

 I  S U B S T R AT E G I E  V O O R  A A N D E L E N  M E T  G R O T E  M A R K T K A P I TA L I S AT I E  I

DE MIDDELEN VAN EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE

De beheerders van J.P. Asset Management steunen op een 
onderzoeksteam met meer dan 40 analisten die gespecialiseerd zijn 
in de Amerikaanse markt en dit binnen een internationale organisatie. 
De analisten opereren wereldwijd en wisselen regelmatig van mening 
met hun regionale collega’s, om samen tot een gemeenschappelijke 
visie te komen op de ondernemingen in het beleggingsuniversum. 
Door zijn aanwezigheid op de internationale aandelenmarkten geniet 
J.P. Morgan een differentiatievoordeel op deze bijzonder 
concurrentiële markt.

•   Beste ideeën van de teams Groei 
en Rendement
•   Kwantitatieve filter
•   Meeting met de bedrijfsleiders
•   Professionele conferenties

GROEI
•   Aanwezigheid van duurzame 
groeiopportuniteiten
•   Beoordeling van de 
concurrentievoordelen
•   Beoordeling van de 
aantrekkelijkheid van het 
economische model

RENDEMENT
•   Duurzame ondernemingen van 
goede kwaliteit
•   Directieteams met een strikt 
beslissingsproces
•   Onderwaardering van het 
aandeel in vergelijking met zijn 
intrinsieke waarde

•   Fundamenteel ‘bottom-upproces’
•   Geconcentreerde portefeuille van 
20 tot 40 posities
•   Grootte van de posities worden 
bepaald door de mate van 
overtuiging:

– Kwaliteit van de onderneming
– Risico-opbrengstprofiel
– Impact op de diversificatie van 
de portefeuille

•   Beperkingen op het vlak van 
spreiding per sector en volgens 
aandeel

1
IDEEËN

GENEREREN

2
FUNDAMENTELE

ANALYSE

3
PORTEFEUILLE-

SAMENSTELLING
RENDEMENTSFILOSOFIE

Focus op duurzame 
bedrijven met solide 

kasstromen
– Duurzame bedrijven 

– Solide kasstromen
– Ondergewaardeerde 

bedrijven

GROEIFILOSOFIE 
Focus op duurzame 
bedrijven met hoge 
groeipercentages
– Duurzame bedrijven
– Beheercapaciteit
– Sterke en duurzame groei

MOOREA 
MULTI-MANAGER 

US EQUITY

Substrategie voor 
aandelen met grote 
marktkapital isatie

« Een aanpak die de beste ideeën 
van de beheerteams voor Groei en 

Rendement met elkaar combineert »

J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT

BELEGGINGSPROCES

Een portefeuille van overtuigingen 
Het toegepaste beleggingsproces 
is erop gericht het potentieel aan 
toegevoegde waarde van ervaren 
beleggings- en researchexperts te 
maximaliseren.



I  S U B S T R AT E G I E  V O O R  A A N D E L E N  M E T  K L E I N E  M A R K T K A P I TA L I S AT I E  I

OP ZOEK NAAR DE ‘KLEINTJES’ VAN DE AMERIKAANSE MARKT

Dankzij hun lokale netwerk beschikken de beheerders van het team 
Stageline over een bewezen expertise (van gemiddeld 26 jaar) in het 
zoeken naar aandelen met kleine marktkapitalisatie op de Amerikaanse 
markt. Hun beleggingsfilosofie is gebaseerd op gedetailleerd 
fundamenteel onderzoek. Het team besteedt bijzondere aandacht aan 
ondernemingen die beleggers links laten liggen en weinig waarderen, 
met groeikatalysatoren die op lange termijn resultaat kunnen opleveren. 

- Kwalitatieve analyse
- Kwantitatieve filter

3 groeikatalysatoren:
- Aantrekkelijke waardering
- Kwaliteitsbedrijf
- Tegendraads

-  Regelmatige 
teamvergaderingen

- Efficiënte communicatie
- Dagelijkse en 
voortdurende dialoog

-  Portefeuilleopbouw met 
een benadering op basis 
van de ‘ideale grootte’: 
klein beginnen en de 
grootte van de posities 
geleidelijk optrekken als 
de belofte en het 
potentieel worden ingelost

-  Controle van de risico’s
- Verkoopdiscipline

IDEEËN 
GENEREREN

FUNDAMENTELE 
ANALYSE

PORTEFEUILLE-
SAMENSTELLING

RISICOBEHEER

« Kleine ondernemingen, 
groot potentieel »

DOELSTELLINGEN

Het doel van deze substrategie is rendementen te behalen die afgestemd zijn 
op zijn referentie-index (Russell 2000), door te beleggen in beursgenoteerde 
aandelen van ondernemingen die in de Verenigde Staten gevestigd zijn of daar 
het grootste deel van hun activiteiten realiseren en met een beurskapitalisatie 
die niet groter is dan de hoogste kapitalisatie in de Russell 2000-index. De 
portefeuille is heel gediversifieerd: tot 150 ingenomen posities.

BELEGGINGSFILOSOFIE

Het beleggingsteam concentreert zijn inspanningen voornamelijk op de kleine 
beursgenoteerde ondernemingen waarvan de huidige aandelenkoers hun 
intrinsieke waarde niet correct weergeeft. Het team is van mening dat beleggen 
in ondernemingen die profiteren van de volgende groeikatalysatoren, op lange 
termijn resultaten zullen boeken: 

De geselecteerde aandelen moeten ten minste een van de volgende kenmerken 
vertonen: verwaarloosd, oververkocht, aan het herstellen of gelinkt aan 
veelbelovende thema’s.

BELEGGINGSPROCES

WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT

AANTREKKELIJKE 
WAARDERING
Accent op de relatieve en 
absolute waardering om 
die ondernemingen te 
vinden die een solide 
kasstroom genieten en 
waarvan de koers onder 
de intrinsieke waarde zit.

KWALITEITSBEDRIJF
Ondernemingen waarvan 
het directieteam, het 
economische model, de 
producten en de 
middelen bijdragen tot de 
interne groei.

TEGENDRAADS
Ondernemingen met een 

unieke positie in termen 

van waardecreatie, maar 

die door de beleggers te 

weinig worden 

gewaardeerd.

AANDELEN-
SELECTIE



Aanbevolen minimale beleggingstermijn 5 jaar

Rechtsvorm UCITS Luxembourg SICAV

Beheervennootschap Société Générale Private Wealth Management S.A.

Toezichthoudende autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Bewaarbank Société Générale Bank & Trust S.A.

Administratief agent Société Générale Bank & Trust S.A.

Accountant Deloitte

Valuta USD

Oorspronkelijke liquidatiewaarde

250 USD
De liquidatiewaarde van het compartiment wordt gepubliceerd op de website 
www.fundinfo.com en www.sgpwm.societegenerale.com. Deze is bovendien 
gratis beschikbaar bij uw financiële dienstverlener Société Générale Private 
Banking België. De volledige kenmerken staan gedetailleerd beschreven in het 
prospectus van het fonds, dat werd goedgekeurd door de CSSF.

Datum van 1ste liquidatiewaarde 16 november 2017

ISIN-code
- RU (kapitalisatie)
- RUD (distributie)

LU1648217575

LU1648217658

Minimum aantal deelbewijzen 1 deelbewijs

Minimum inschrijvingsbedrag 250

Waardering Dagelijks

Inschrijvingen/inkopen Dagelijks

Vervaldatum Geen

Max. beheerkosten op jaarbasis* 1,50 %

Lopende kosten (per jaar)**
- RU (kapitalisatie)
- RUD (distributie)

2,20%

2,46%

Inschrijvingsprovisie Max. 5%

Uitstapkosten Geen

Fiscaliteit

De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie van de belegger en kan 
na verloop van tijd veranderen. 
TOB: bij het kapitalisatiedeelbewijs bedraagt de beurstaks 1,32% bij verkoop 
(max 4 000 EUR). Bij het distributiedeelbewijs is dit 0%.
Roerende voorheffing:
- Meerwaarden: indien het fonds meer dan 10% van zijn vermogen direct of 
indirect belegt in schuldvorderingen als bedoeld in artikel 19bis WIB 92, betalen 
natuurlijke personen een roerende voorheffing van 30% op het deel van de 
afkoopwaarde van hun aandelen dat overeenstemt met de interest en de 
meer- of minwaarden afkomstig van de hierboven genoemde schuldvorderingen 
(de Belgische TIS-waarde). 
- Dividenden: bij het distributiedeelbewijs wordt 30% roerende voorheffing 
afgehouden op het dividend. 

Klachtendienst

In geval van klachten kunt u zich in de eerste plaats wenden tot uw financieel 
adviseur of tot de dienst klachtenmanagement Société Générale Private Banking, 
Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent; of via e-mail tot customercare@sgpriv.be. 
Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman 
in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 - 
1000 Brussel of via e-mail: ombudsman@ombudsfin.be (www.ombudsfin.be).

* In de beheerkosten kan een distributievergoeding van maximaal 0,95% inbegrepen zijn, die verschuldigd is aan de distributeur van het fonds.

** Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande boekjaar. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

Bron: Société Générale Private Wealth Management S.A.

Gegevens van maart 2018.

OVER SOCIETE GENERALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
De beheermaatschappij Société Générale Private Wealth Management (SGPWM) is een in Luxemburg gevestigde 
dochteronderneming van Société Générale Bank and Trust. SGPWM werd in 2009 opgericht en beheerde in februari 2018 
een vermogen van bijna 5,8 miljard euro. De SICAV Moorea Fund naar Luxemburgs recht werd opgericht door SGPWM. 
De SICAV voldoet aan de UCITS-regelgeving en biedt beleggers toegang tot de expertise van Société Générale Private 
Banking op het vlak van aandelen, obligaties, meerdere activaklassen en absolute rendementen.

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Alvorens te beslissen om te beleggen, dient u het prospectus en het KIID-document (essentiële beleggersinformatie) van het 
compartiment te lezen.
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DISCLAIMER

Waarschuwing

De inhoud van dit document heeft niet als doel een beleggingsdienst of 
een beleggingsadvies te verschaffen. De informatie die erin is opgenomen 
heeft als doel de lezer informatie ter beschikking te stellen die nuttig kan 
zijn bij het nemen van een beslissing. Ze vormt in geen geval 
gepersonaliseerde aanbevelingen. De lezer mag hieruit geen enkel 
juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies afleiden. De informatie over 
de prestaties uit het verleden die eventueel worden gereproduceerd, 
vormen in geen geval een garantie voor toekomstige prestaties. Ook 
mag het document niet worden beschouwd als een aansporing, een 
verzoek of een aanbod om te beleggen in de activacategorieën die erin 
vermeld staan. De lezer wordt gewaarschuwd voor het feit dat het 
doorgeven van beursorders een perfecte kennis vereist van de 
regelgeving en van de werking van de markten. Alvorens te beleggen, 
moet hij zich bewust zijn van de snelle schommelingen die zich kunnen 
voordoen op bepaalde markten en het speculatieve karakter ervan of 
hun gebrek aan liquiditeit. Het is mogelijk dat sommige activa of 
activacategorieën die in het document vermeld staan geen geschikte 
beleggingen zijn voor de lezer. In sommige gevallen houdt de uitgevoerde 
belegging zelfs een risico voor aanzienlijk kapitaal in dat niet op voorhand 
kan worden bepaald en dat mogelijk zelfs hoger kan zijn dan de 
oorspronkelijke beleggingen. Bijgevolg is de lezer, alvorens een beslissing 
te nemen om te beleggen, ertoe gehouden zich te richten tot zijn 
beleggingsadviseur of financieel tussenpersoon om gepersonaliseerd 
advies in te winnen zodat hij de kenmerken van de beoogde beleggingen 
kan inschatten en de bijzondere risico’s die inherent zijn aan deze 
beleggingen, teneinde te kunnen bepalen of de beoogde belegging 
verenigbaar is met zijn profiel en zijn beleggingsdoelstellingen.

Potentiële beleggingsrisico’s

Marktrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, tegenpartijrisico, operationeel 
risico en concentratierisico.

Risico- en opbrengstprofiel volgens UCITS

Deze risico-classificatie is een synthetische risico- en rendementsindicator 
(SRRI) zoals vereist voor ICBE’s die voldoen aan de UCITS-regelgeving. Het 
compartiment is een absoluut-rendementcompartiment overeenkomstig 
de richtlijnen van het European Securities Committee (ESC). De SRRI werd 
berekend op basis van de maandelijkse volatiliteit over een periode van vijf 
jaar van portefeuilles die volgens dezelfde strategie beheerd worden.

De berekening van de risico- en rendementsindicator voor ICBE’s moet 
gebeuren volgens het rooster van de volatiliteitsintervallen op jaarbasis 
zoals hieronder voorgesteld. Dit rooster geeft de intervallen weer die de 
stijging van het risiconiveau weerspiegelen dat gedragen wordt door het 
compartiment, met andere woorden de positie van het compartiment op 
deze risicoschaal. 

1 minder dan 0,50%

2 tussen 0,50% en 2% (niet inbegrepen)

3 tussen 2% en 5% (niet inbegrepen)

4 tussen 5% en 10% (niet inbegrepen)

5 tussen 10% en 15% (niet inbegrepen)

6 tussen 15 % en 25 % (niet inbegrepen)

7 meer dan 25%

U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het 
volledige prospectus van het compartiment, het KIID-document, de 
periodieke verslagen, de jaarrekeningen en de statuten, die gratis in het 
Frans en Nederlands verkrijgbaar zijn bij de financiële dienstverlener 
Société Générale Private Banking België en in het hoofdkantoor van 
Moorea Fund.

Beleggers moeten het document met essentiële beleggersinformatie 
lezen alvorens te beslissen om te beleggen.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, INGESCHREVEN IN HET HANDELS- EN 
VENNOOTSCHAPSREGISTER VAN LUXEMBURG ONDER NR. B60.963 EN 
GEVESTIGD TE 11, AVENUE ÉMILE REUTER L-2420 LUXEMBURG.
TEL.: (+352) 47 93 11 1.
BEHEERMAATSCHAPPIJ DIE ERKEND IS DOOR EN ONDER HET TOEZICHT 
VALT VAN DE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER 
(‘’CSSF’’, LUXEMBURGSE TOEZICHTHOUDER), GEVESTIGD TE 110, ROUTE 

D’ARLON L-2991 LUXEMBURG

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
FINANCIËLE DIENSTVERLENING BELGIË
KORTRIJKSESTEENWEG 302 - 9000 GENT
T +32 9 242 22 22
F +32 9 242 22 44
E INFO@SGPRIV.BE
BE 0415 835 337 RPR GENT

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MET EEN 
VERMOGEN VAN 1 009 641 917,50 EURO OP 31 DECEMBER 2016.


