
CANDRIAM MONEY MARKET 
Investičná spoločnosť s variabilným kapitálom podľa luxemburského práva 

14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette 

R.C.S. Luxemburg B-26803 

(ďalej len „spoločnosť“) 
 

 

 

 

V Esch-sur-Alzette streda, 29. marca 2019 

 

Pozvánka na pravidelné valné zhromaždenie 

 

Vážené dámy a páni, 

 

pozývame podielnikov fondu CANDRIAM MONEY MARKET na pravidelné valné 

zhromaždenie (ďalej len „zhromaždenie“), ktoré sa bude konať v sídle spoločnosti na 

adrese 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette dňa 18. apríla 2019 o 11:30 

(luxemburského času) s týmto programom: 

 

1. prednes správy predstavenstva a audítora k 31. decembru 2018; 

2. schválenie stavu čistých aktív a zmeny čistých aktív v rozpočtovom roku, ktorý sa 

skončil 31. decembra 2018; 

3. použitie výsledkov; 

4. udelenie absolutória predstavenstvu v súvislosti s rozpočtovým rokom, ktorý sa 

skončil 31. decembra 2018; 

5. voľba predstavenstva a audítora;  

6. rôzne. 

 

Ak sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť, môžete poslať svojho zástupcu, ktorého 

splnomocníte pomocou priloženého formulára. Toto splnomocnenie vyplňte, podpíšte a 

zašlite do 13. apríla 2019 na adresu CANDRIAM MONEY MARKET, 14, Porte de France, 

L-4360 Esch-sur-Alzette, do rúk Fund Corporate Services (Fax +352/2460-3331). Termín 

je stanovený z organizačných dôvodov. 

 

Z organizačných dôvodov prosíme akcionárov, ktorí sa chcú osobne zúčastniť na 

hromade, aby sa zaregistrovali do 13. apríla 2019 na adrese CANDRIAM MONEY 

MARKET, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, do rúk Fund Corporate Services 

(Fax: +352/2460-3331). 

 

Oznamujeme podielnikom, že na jednotlivé body programu zhromaždenia sa nevzťahujú 

nijaké podmienky uznášaniaschopnosti, a že rozhodnutia sa budú prijímať jednoduchou 

väčšinou hlasov prítomných alebo zastúpených podielnikov. 

 

Právo podielnika zúčastniť sa zhromaždenia a uplatniť svoje hlasovacie právo priradené 

k jeho podielov sa určuje v závislosti od podielov, ktoré daný podielnik drží do polnoci 

v piaty deň pred konaním valného zhromaždenia, čiže do 13. apríla 2019 do polnoci 

(luxemburského času). 

 

Podielnikov informujeme, že výročná správa je dostupná na požiadanie a bez poplatkov v 

sídle spoločnosti prípadne ju na požiadanie bezplatne pošleme. 

  

S úctou 

 

CANDRIAM MONEY MARKET 

Predstavenstvo 

 

Príloha: Splnomocnenie 



SPLNOMOCNENIE 

 

 

Podpísaný/-í __________________________________________________,  

 

držiteľ (držitelia) 

 

________________ podielov fondu CANDRIAM MONEY MARKET Euro 

   

 Spolu 

 

 

fondu CANDRIAM MONEY MARKET 

Investičná spoločnosť s variabilným kapitálom podľa luxemburského práva 

14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette 

R.C.S. Luxemburg B-26803 

(ďalej len „spoločnosť“) 

 

poveruje (poverujú) týmto splnomocnením ako svojho zástupcu s právomocou zastupovať 

predsedu pravidelného valného zhromaždenia alebo pani/pána 

 

_____________________________________________________ 

 

 

s plnou právomocou na zastupovanie na pravidelnom valnom zhromaždení uvedenej 

spoločnosti, ktoré sa bude konať v sídle spoločnosti na adrese 14, Porte de France, L-4360 

Esch-sur-Alzette dňa 18. apríla 2019 o 11:30 (luxemburského času) alebo na odročenie. 

 

Toto splnomocnenie oprávňuje na: 

 

 zúčastniť sa valného zhromaždenia a náhradného zhromaždenia neskôr v prípade, že by 

prvé nebolo uznášaniaschopné; 

 zúčastniť sa všetkých rozhodovaní, hlasovať za všetky rozhodnutia týkajúce sa vopred 

určeného programu daného dňa a jeho účinkov; 

 prijať všetky opatrenia, ktoré splnomocnený považuje za užitočné a nevyhnutné v 

záujme spoločnosti; schváliť a podpísať všetky dokumenty a záznamy; nahradiť a 

všeobecne urobiť všetko, čo je nutné na dosiahnutie schválenia. 

 

 

Na tento účel podpísaný splnomocňuje svojho zástupcu na rozhodovanie o tomto programe: 

 

1. prednes správy predstavenstva a audítora k 31. decembru 2018; 

2. schválenie stavu čistých aktív a zmeny čistých aktív v rozpočtovom roku, ktorý sa skončil 

31. decembra 2018; 

3. použitie výsledkov; 

4. udelenie absolutória predstavenstvu v súvislosti s rozpočtovým rokom, ktorý sa skončil 

31. decembra 2018; 

5. voľba predstavenstva a audítora;  

6. rôzne. 

 

 

V                             , dňa                          2019 

 

 

 

Podpis: _________________________________ 

 

 


