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OZNAM AKCIONÁROM 

Akcionárom oznamujeme, že predstavenstvo SICAV sa rozhodlo upraviť v prospekte SICAV tieto body, ktoré nadobudnú účinnosť 

v uvedené dátumy:  

1. Zavedenie maximálnej sadzby na pokrytie prevádzkových a administratívnych nákladov 

Podľa článku prospektu Náklady a poplatky SICAV znáša bežné prevádzkové a administratívne náklady, ktoré sa 
vynakladajú na pokrytie všetkých pevných a premenlivých nákladov, výdavkov, poplatkov a ďalších zdrojov 
vynaložených v rámci jej prevádzky a správy (ďalej len „prevádzkové a administratívne náklady“). 

 
V záujme väčšej transparentnosti a s cieľom obmedziť príliš veľké výkyvy týchto výdavkov sa predstavenstvo SICAV 

rozhodlo stanoviť maximálnu sadzbu na pokrytie prevádzkových a administratívnych nákladov vyjadrenú ako ročný 

percentuálny podiel priemernej čistej inventárnej hodnoty každej triedy akcií. Platné maximálne sadzby sú uvedené v 

špecifikáciách prospektu SICAV. 

Ak by na konci daného obdobia skutočné náklady a výdavky boli vyššie ako sadzba prevádzkových a administratívnych 
nákladov stanovená pre daný podfond/triedu akcií, mechanizmus je nastavený tak, že rozdiel by znášala správcovská 
spoločnosť. Naopak, ak by skutočné náklady a výdavky boli nižšie ako percentuálny podiel prevádzkových a 
administratívnych nákladov stanovený pre danú triedu akcií, správcovská spoločnosť by si v takom prípade rozdiel 
ponechala. 

 

2. Poplatky za správu 

Poplatok za správu, ktorý sa uhrádza správcovskej spoločnosti odmenou za jej služby správy portfólia, ktoré sú 

podrobne opísané v jednotlivých špecifikáciách, sa odteraz bude vyplácať mesačne. 

3. Funkcia obchodovania 

Investorom odporúčame, aby si opätovne prečítali kapitolu prospektu 3.2.3 Funkcia obchodovania, ktorej znenie bolo 

prepracované v záujme väčšej jednoznačnosti. 

 

4. Cenné papiere na doručiteľa 

Akcie na doručiteľa sa budú vydávať už len prostredníctvom evidovania na účte. SICAV viac nebude vydávať listinné 

cenné papiere. 

 

Tieto zmeny nadobudnú účinnosť 15. Decembra 2014. 

Akcionári, ktorí nesúhlasia s týmito oznámenými úpravami, môžu požiadať o vyplatenie svojich akcií bez poplatkov do jedného 

mesiaca od dátumu uverejnenia tejto publikácie. 

*** 

Prospekt z decembra 2014 bude bezplatne k dispozícii v sídle SICAV alebo bude bezplatne prístupný na tejto webovej adrese: 

www.candriam.com. 
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