
 

Samenvatting van de rechten van de (potentiële) belegger 
 
Als belegger in een instelling voor collectieve belegging heeft u verschillende rechten. Via deze weg 
geven we u een samenvatting van enkele van de belangrijkste rechten die u als belegger in LS Value 
heeft. Meer details hierover kan u vinden in het prospectus, de KID, de statuten of in andere 
documenten waarnaar wordt verwezen hieronder.  
 
U heeft het recht om proportioneel deel te nemen in de winsten (indien van toepassing) van het 

respectievelijke compartiment waartoe de rechten van deelneming behoren. Bij 

kapitalisatiedeelbewijzen zullen de inkomsten herbelegd worden door de instelling voor collectieve 

belegging. Bij distributiedeelbewijzen kunt u op een bepaald tijdstip een dividenduitkering ontvangen. 

De concrete uitwerking van dit recht is onderhevig aan de bepalingen zoals beschreven in de 

prospectus en aan de geldende wettelijke bepalingen. 
 

U heeft het recht om de terugkoop van uw deelbewijzen te verzoeken. De wijze waarop deze worden 

teruggekocht alsook de wijze van afwikkeling en op basis van welke netto-inventariswaarde dit zal 

gebeuren kunt u terugvinden in het prospectus. 
 

U heeft het recht op informatie. Zo kunt u op eenvoudig verzoek de statuten, de jaar- en halfjaar 

verslagen, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie, voor of na de inschrijving op rechten 

van deelneming, gratis bekomen. Alle documenten zijn beschikbaar op de website 

www.leostevens.com of kunt u via het contactformulier verzoeken. 
 

U heeft het recht om (Buitengewone) Algemene Vergaderingen bij te wonen en er te stemmen. U 

kan dit doen door zelf in persoon aanwezig te zijn of door het volmacht te verlenen aan een andere 

deelnemer. 
 

U heeft het recht op gegevensbescherming. Conform de toepasselijke wetgeving geniet u bepaalde 

rechten betreffende uw persoonsgegevens, meer bepaald het recht op toegang tot en verbetering van 

die persoonsgegevens en, in bepaalde gevallen, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking 

van uw persoonsgegevens. Meer informatie daaromtrent kan u vinden in het Privacybeleid dat 

beschikbaar is op www.leostevens.com.  
 

U heeft het recht om een klacht in te dienen. Dit kan u doen door een brief te sturen naar het kantoor 

met adres Schildersstraat 33 te Antwerpen (2000) of te mailen naar compliance@leostevens.com. 

Binnen de vijf werkdagen zal u bevestigd worden dat de klacht goed werd ontvangen, waarna de 

compliance afdeling samen met een directielid uw klacht binnen de maand zal behandelen. In geval 

de klacht niet behandeld wordt volgens uw verwachtingen, kan u steeds contact opnemen met de 

onafhankelijke ombudsdienst via ombudsman@ombudsfin.be of via www.ombudsfin.be. 
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