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V Luxemburgu 21. októbra 2020 
 

OZNAM PRE AKCIONÁROV 
 
Dámy a páni, 
 
oznamujeme akcionárom, že správna rada SICAV sa rozhodla vykonať v prospekte SICAV tieto úpravy: 
 
1. Zohľadňovanie environmentálnych a sociálnych aspektov a aspektov riadenia v správe 
 
Na základe opatrení prijatých niektorými organizáciami ‒ v súvislosti s budúcimi európskymi predpismi týkajúcimi sa tejto témy 
‒ ktoré presadzujú kvalitatívne normy a udeľujú hodnotenia tradičným finančným výrobkom, aby uistili investorov o tom, že 
finančný výrobok sa spravuje udržateľne, sa správna rada rozhodla podrobnejšie popísať investičnú politiku s vymenovaním 
každého podfondu a opísať, ako je analýza environmentálnych a sociálnych aspektov a aspektov riadenia v správe („ESR“) 
zahrnutá do správy prostredníctvom osobitného prístupu spoločnosti Candriam. 
 
Je potrebné spresniť, že analýza ESR sa pri emisných spoločnostiach uplatňuje minimálne v prípade 90 % investícií do podfondu 
okrem vkladov, likvidity a derivátov na základe indexov, a to pre nasledujúce podfondy: 
 

- Candriam Equities L Europe Innovation* 
- Candriam Equities L Europe Optimum Quality* 
- Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps* 
- Candriam Equities L Oncology Impact* 

 
Investori by si mali pozorne prečítať prospekt a najmä časti Investičná politika, Rizikové faktory, ako aj technické záznamy 
rôznych podfondov. 
 
* Tieto podfondy nie sú povolené na Slovensku. 
 
2. Darovacia politika 
 
Správna rada chce upriamiť pozornosť investorov na skutočnosť, že pri niektorých podfondoch SICAV môže spoločnosť Candriam 
použiť 10 % z čistého poplatku za správu, ktorý získa z podfondu, na podporu charitatívnych asociácií a/alebo organizácií alebo 
na podporu iných projektov so spoločenským vplyvom, projektov zacielených na výskum a/alebo vzdelávanie alebo filantropické 
iniciatívy. Keď sa pri danom podfonde SICAV rozhodne o tomto záväzku, príslušné informácie sa uvedú v technickom zázname 
príslušného podfondu. 
 
3. Trieda BF 
 
Správna rada sa rozhodla vytvoriť novú triedu akcií nazvanú BF, ktorá je určená pre OPC typu „feeder belgického práva“ 

schválených správcovskou spoločnosťou a spravovaných subjektom skupiny Candriam.  
Investori sú informovaní o tom, že poplatok za správu pri tejto triede akcií BF je stanovený na max. 0,30 %. 
 

 
****** 

 
Tieto úpravy nadobudnú účinnosť 24. novembra 2020.  
 
Akcionári, ktorí nesúhlasia s vyššie uvedenými úpravami, môžu požiadať o vyplatenie svojich akcií bez poplatkov do jedného 
mesiaca odo dňa 23. októbra 2020. 
 

*** 
 
Prospekt datovaný 24. novembra 2020, ako aj kľúčové informačné dokumenty pre investora, sú bezplatne k dispozícii v sídle 
spoločnosti SICAV alebo sú dostupné na tejto adrese: www.candriam.com. 

 
Správna rada 
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