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Mededeling aan de aandeelhouders
Luxemburgs Register van Uiteindelijk Begunstigden
De Luxemburgse wet van 13 januari 2019 betreffende de invoering van een Register van Uiteindelijk Begunstigden
(de "Wet van 13 januari 2019") trad op 1 maart 2019 in werking (met inachtneming van een overgangstermijn van
6 maanden). De Wet van 13 januari 2019 verplicht alle in het Luxemburgs handelsregister ingeschreven
ondernemingen, inclusief de Beleggingsvennootschap, ertoe informatie over hun uiteindelijk begunstigden
("uiteindelijk begunstigde(n)") te verkrijgen en te bewaren. Bovendien verplicht ze de Beleggingsvennootschap
ertoe de informatie over de uiteindelijk begunstigden in te voeren in het Register van Uiteindelijk Begunstigden,
dat door het Luxemburgs Ministerie van Justitie wordt beheerd. Tegen eind augustus 2019 is de
Beleggingsvennootschap verplicht te voldoen aan de voorschriften van de Wet van 13 januari 2019.
De Wet van 13 januari 2019 definieert een uiteindelijk begunstigde in het geval van Vennootschappen zoals de
Beleggingsvennootschap als elke (alle) natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks word(en)
gecontroleerd door een toereikend percentage van de aangehouden of stemgerechtigde aandelen of door
aandelen aan toonder of die anderszins op vergelijkbare wijze de controle uitoefent(-en) (buiten vennootschappen
die op een gereglementeerde markt genoteerd staan en onderworpen zijn aan EU-conforme
bekendmakingsverplichtingen of gelijkwaardige internationale normen die garant staan voor een passende
transparantie van de eigendomsverhoudingen).
Een kapitaalparticipatie van 25% plus één aandeel of een participatie van meer dan 25 % in handen van een
natuurlijke persoon geldt als een indicatie voor directe controle. Een kapitaalparticipatie van 25% plus één aandeel
of een participatie van meer dan 25 % in handen van een vennootschap die op haar beurt door één of meer
natuurlijke personen wordt gecontroleerd of die in handen is van één of meer vennootschappen die door één en
dezelfde natuurlijke persoon worden gecontroleerd geldt als een indicatie voor directe controle.
Let erop dat indien een belegger voldoet aan de voornoemde criteria met betrekking tot de
Beleggingsvennootschap, deze belegger als uiteindelijk begunstigde geldt en dan wettelijk verplicht is de
Beleggingsvennootschap daarvan onverwijld op de hoogte te brengen en tijdig de voorgeschreven bewijsstukken
en gegevens voor te leggen, zodat de Beleggingsvennootschap kan voldoen aan de haar krachtens de Wet van
13 januari 2019 opgelegde verplichtingen. Zouden de Beleggingsvennootschap en de desbetreffende uiteindelijk
begunstigden niet voldoen aan de hun door de Wet van 13 januari 2019 opgelegde verplichtingen, dan worden er
strafrechtelijke sancties opgelegd. Indien een belegger niet in staat zou zijn na te gaan of hij of zij gekwalificeerd
is als uiteindelijk begunstigde, dan kan de belegger zich ter verduidelijking tot de Beleggingsvennootschap richten.
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