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OZNAM AKCIONÁROM 

 

1. FÚZIE 

Predstavenstvo SICAV Candriam Equities L (ďalej len „SICAV“) rozhodlo, že v súlade s ustanoveniami článku 27 stanov SICAV (ďalej len „stanovy“) a s 

ustanoveniami kapitoly 8 luxemburského zákona zo 17. decembra 2010 o subjektoch kolektívneho investovania (ďalej len „zákon z roku 2010“) pristúpi k fúzii 

uvedených podfondov podľa podmienok a postupov spresnených v tomto texte. 

Toto oznámenie je adresované akcionárom podfondov, ktorých sa týka fúzia, aby mohli s plným vedomím posúdiť vplyv tejto fúzie na svoje investície. 

 Podfondy, ktorých sa fúzia týka a určenie typu fúzie. 

Predstavenstvo sa rozhodlo pristúpiť k fúzii absorpciou týchto podfondov podľa článku 1 ods. 20 písm. a) zákona z roku 2010 (ďalej len „fúzia“).  

ZANIKAJÚCE PODFONDY   NÁSTUPNÍCKE PODFONDY 

Názov Trieda Podiel Mena   Názov Trieda Podiel Mena 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

C Cap EUR => Candriam Equities L Europe C Cap EUR 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

D Dis EUR => Candriam Equities L Europe D Dis EUR 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

I Cap EUR => Candriam Equities L Europe I Cap EUR 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

L Cap EUR => Candriam Equities L Europe L Cap EUR 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

N Cap EUR => Candriam Equities L Europe N Cap EUR 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

V Cap EUR => Candriam Equities L Europe V Cap EUR 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

Z Cap EUR => Candriam Equities L Europe Z Cap EUR 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

C Cap EUR => Candriam Equities L Europe C Cap EUR 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

D Dis EUR => Candriam Equities L Europe D Dis EUR 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

I Cap EUR => Candriam Equities L Europe I Cap EUR 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

L Cap EUR => Candriam Equities L Europe L Cap EUR 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

N Cap EUR => Candriam Equities L Europe N Cap EUR 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

V Cap EUR => Candriam Equities L Europe V Cap EUR 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

Z Cap EUR => Candriam Equities L Europe Z Cap EUR 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

C Cap TRY  => Candriam Equities L Emerging Markets C Cap EUR 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

D Dis TRY  => Candriam Equities L Emerging Markets D Dis EUR 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

I Cap TRY  => Candriam Equities L Emerging Markets I Cap EUR 

Podfond, s ktorým nie je povolené verejne 
obchodovať na Slovensku 

N Cap TRY  => Candriam Equities L Emerging Markets N Cap EUR 

 

 Kontext a podnety fúzie 

Fúzia spadá do kontextu racionalizácie škály investičných fondov, ktoré skupina Candriam Investors Group ponúka investorom. 

Predstavenstvo SICAV sa rozhodlo prikročiť k fúzii v najlepšom záujme akcionárov, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že čisté aktíva jednotlivých zanikajúcich 

podfondov sa znížili pod znesiteľnú úroveň, čo znemožňovalo ich účinné riadenie. 
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Táto fúzia tak akcionárom zanikajúcich podfondov umožňuje investovať do podfondu s lepšími vyhliadkami na rast portfólia. 

Navyše vzhľadom na možné zvýšenie hodnoty spravovaných aktív by fúzia mala umožniť zníženie nákladov pre akcionárov nástupníckych podfondov. 

 Vplyv fúzie na akcionárov zanikajúcich a nástupníckych podfondov 

V deň nadobudnutia účinnosti každý zanikajúci podfond pri zrušení bez likvidácie prevedie celé svoje aktívne aj pasívne imanie na príslušný nástupnícky podfond, 

pričom sa akcionárom zanikajúceho podfondu poskytnú akcie nástupníckeho podfondu. 

Po tom, ako sa akcionári zanikajúceho podfondu stanú akcionármi nástupníckeho podfondu, aj naďalej budú môcť využívať rovnaké práva vyplývajúce z akcií 

SICAV v súlade s ustanoveniami platného prospektu SICAV (ďalej len „prospekt“) a stanov (ďalej len „stanovy“), a to predovšetkým pokiaľ ide o právo účasti na 

valných zhromaždeniach akcionárov a o uplatňovanie hlasovacieho práva vyplývajúceho z akcií, a takisto aj o právo na podiel na zisku. 

Akcionári zanikajúceho podfondu, ktorí nevyužijú právo na odkúpenie alebo konverziu svojich akcií podľa uvedených spresnení, sa stanú akcionármi 

nástupníckeho podfondu a výmenou za svoje akcie získajú počet akcií nástupníckeho podfondu podľa postupu opísaného v bode 1 tohto oznamu a na základe 

výmenného pomeru, ktorý sa vymedzuje v ďalšom texte. 

Akcionári zapísaní do registra akcií na meno zanikajúceho podfondu budú automaticky zapísaní do registra akcií na meno príslušného nástupníckeho podfondu. 

Akcionári vlastniaci listinné akcie na držiteľa zanikajúceho podfondu automaticky nadobudnú akcie na držiteľa evidované na účte príslušného nástupníckeho 

podfondu. 

Ak akcionár po výmene nadobudne zlomok akcie, buď môže tento zlomok akcie spätne predať nástupníckemu podfondu bez poplatkov okrem prípadných daní 

alebo môže doplniť svoj zlomok akcie zaplatením úhrady na získanie celých akcií. 

Nástupnícky podfond neuloží akcionárom zanikajúceho podfondu žiadny poplatok za upísanie z titulu fúzie. 

V záujme uľahčenia fúzie správca investícií jednotlivých zanikajúcich podfondov môže od dátumu zverejnenia tohto oznamu upraviť portfólio zanikajúcich 

podfondov a zverejniť ho na internete s uvedením cieľa a investičnej politiky príslušného nástupníckeho podfondu. 

Akcionári zanikajúcich podfondov sa stanú akcionármi nástupníckych podfondov, ktoré rozvíjajú inú investičnú politiku ako je politika ich podfondu. 

S rovnakým cieľom uľahčiť prevádzkové vykonanie fúzie budú žiadosti o upísanie, odkúpenie a konverziu (či už pre zanikajúce alebo nástupnícke podfondy) 

pozastavené od 10. Decembra 2014 12:00 hod.  

Akcionári zanikajúcich podfondov môžu do 4. Decembra 2014 12:00 hod. požiadať o vyplatenie svojich akcií bez poplatkov (okrem poplatkov a daní, ktoré 

vyberajú úrady krajiny, v ktorej sa akcie predávajú) alebo môžu požiadať o prevod na akcie iného podfondu SICAV.  

Akcionári, ktorí si neuplatnia toto právo v stanovenej lehote, si môžu uplatniť svoje práva ako akcionári príslušných nástupníckych podfondov od 15. Decembra 

2014. Porovnanie hlavných rozdielov medzi jednotlivými zanikajúcimi podfondmi a príslušnými nástupníckymi podfondmi je uvedené v prílohe 1 k tomuto 

oznamu.  

Akcionárom odporúčame obrátiť sa na odborného poradcu a prediskutovať s ním, aký prípadný vplyv by mohla mať fúzia na ich daňový režim. 

 

 Nadobudnutie účinnosti fúzie a metóda výpočtu výmenného pomeru 

K dátumu nadobudnutia účinnosti jednotlivé zanikajúce podfondy prevedú všetky svoje aktíva a pasíva na príslušný nástupnícky podfond a následne zaniknú. 

Akcie zanikajúcich podfondov sa zrušia. 

Výmenný pomer sa vypočíta vydelením čistej inventárnej hodnoty akcií jednotlivých zanikajúcich podfondov čistou inventárnou hodnotou akcií príslušných 

nástupníckych podfondov (ďalej len „výmenný pomer“). 

Výmenný pomer sa vypočíta 11. Decembra 2014 (ďalej len „dátum výpočtu“) na základe čistých inventárnych hodnôt k dátumu 10. Decembra 2014.  

Fúzia nadobudne účinnosť 15. Decembra 2014 (ďalej len „dátum nadobudnutia účinnosti“), ktorý je dátumom prvej čistej inventárnej hodnoty jednotlivých 

nástupníckych podfondov vypočítanej 16. Decembra 2014 a zohľadňujúcej zlúčené aktíva. 

Výmenné pomery sa oznámia akcionárom zanikajúcich podfondov čo najskôr po dátume nadobudnutia účinnosti. 
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Predstavenstvo SICAV poverilo spoločnosť PricewaterhouseCoopers Luxembourg za certifikovaného audítora (ďalej len „audítor“), ktorého úlohou bude overiť 

prvky fúzie stanovené v článku 71 zákona z roku 2010. 

 Stanovenie poplatku za výnosnosť nástupníckych podfondov po fúzii 

Vzorec výpočtu poplatku za výnosnosť stanovený v rámci nástupníckych podfondov sa stanovuje tak, aby sa zaručilo spravodlivé zaobchádzanie s novými úpismi 

a s akcionármi, ktorí boli súčasťou podfondov pred týmito úpismi. V prípade fúzie sa vydanie nových akcií bude považovať za úpis. Pôjde teda o to isté. 

 Náklady na fúziu 

Všetky právne náklady, poradenské alebo administratívne služby súvisiace s prípravou a realizáciou fúzie bude znášať správcovská spoločnosť SICAV, Candriam 

Luxembourg. 

 Práva akcionárov 

V zanikajúcich podfondoch nie sú žiadni akcionári so špeciálnymi právami ani držitelia iných cenných papierov ako akcie. 

Všetky akcie, ktoré vydáva nástupnícky podfond pri príležitosti tejto fúzie so zohľadnením postupov popísaných v bode 1 tohto oznamu, sú identické a vyplývajú 

z nich rovnaké práva a výhody pre ich držiteľov. 

Akcie nástupníckeho podfondu vytvorené po fúzii budú prispievať k prevádzkovému výsledku tohto podfondu od prvého dňa účtovného obdobia nástupníckeho 

podfondu SICAV, počas ktorého bude fúzia definitívne schválená. 

Uvedené dokumenty a doplňujúce informácie je možné na požiadanie bezplatne získať v sídle SICAV: 

- návrh fúzie; 

- prospekt; 

- kľúčové informácie pre investora jednotlivých nástupníckych podfondov; 

- najnovšia výročná a polročná správa SICAV; 

- správa o fúzii vypracovaná audítorom. 

 

2. ĎALŠIE ZMENY 

 

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. 
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4. Správa finančných záruk 

 

Spresňuje sa, že v rámci operácií s mimoburzovými finančnými nástrojmi sa môžu v rámci určitých podfondov vykonávať operácie prostredníctvom 

výziev na úhradu marže v hotovosti v mene podfondu, ak sú splnené obmedzenia stanovené v bode 7.1 prospektu v súvislosti s rizikom protistrany.  

 

5. 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 15. Decembra 2014 bude bezplatne k dispozícii v sídle SICAV alebo bude bezplatne prístupný na tejto webovej adrese: www.candriam.com 

Predstavenstvo 

http://www.candriam.com/
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Príloha 1 

Súhrnná tabuľka hlavných rozdielov medzi jednotlivými zanikajúcimi podfondmi a príslušnými nástupníckymi podfondmi. 

Uvedené tabuľky obsahujú hlavné rozdiely medzi jednotlivými zanikajúcimi podfondmi a príslušnými nástupníckymi podfondmi. 

Ak si akcionári jednotlivých zanikajúcich podfondov želajú ďalšie informácie o osobitných vlastnostiach jednotlivých nástupníckych podfondov, odporúčame 

im nahliadnuť do prospektu. 

Akcionárom zanikajúceho podfondu okrem toho odporúčame, aby si prečítali dokumenty s kľúčovými informáciami pre investora príslušného nástupníckeho 

podfondu.  

Informácie uvedené v ďalšom texte sú presné ku dňu vydania tohto oznamu. 

Fúzia podfondu Podfond, s ktorým nie je povolené verejne obchodovať na Slovensku s podfondom Candriam Equities L Europe: 

  Podfond, s ktorým nie je povolené verejne obchodovať na 
Slovensku (zanikajúci podfond) 

Candriam Equities L Europe (nástupnícky podfond) 

Ciele a investičná 
politika 

Hlavné aktíva:  Hlavné aktíva:  

Francúzske akcie. Akcie krajín Európskeho hospodárskeho priestoru. 

Investičná stratégia:  Investičná stratégia:  

Počas odporúčanej dĺžky investície sa fond zameriava na rast 
kapitálu investovaním do hlavných aktív. 

Počas odporúčanej dĺžky investície sa fond zameriava na rast kapitálu 
investovaním do hlavných aktív. 

V rámci obmedzení súvisiacich s cieľom a investičnou politikou 
fondu tím správcov postupuje pri investovaní do portfólia 
podľa vlastného uváženia v závislosti od analýz jeho vlastností 
a perspektív vývoja aktív. 

V rámci obmedzení súvisiacich s cieľom a investičnou politikou fondu 
tím správcov postupuje pri investovaní do portfólia podľa vlastného 
uváženia v závislosti od analýz jeho vlastností a perspektív vývoja 
aktív. Portfólio budú tvoriť najmenej 75 % akcií. 

Mena EUR EUR 

Správca portfólia Candriam Belgium Candriam Belgium 

Syntetický ukazovateľ 
rizika a výnosu 

6 pre všetky triedy akcií. 6 pre všetky triedy akcií. 

Hlavné rizika, ktoré 
nie sú zohľadnené v 
predchádzajúcom 
ukazovateli 

Neuplatňuje sa. Neuplatňuje sa. 

Metóda stanovenia 
globálneho rizika 

Metóda záväzkov Metóda záväzkov 

Priebežný poplatok C Cap: 1,94 % C Cap: 1,81 % 

D Dis: 1,96 % D Dis: 1,92 % 

I Cap: 0,83 % I Cap: 0,68 % 

L Cap: 2,16 % L Cap: 2,04 % 

N Cap: 2,39 % N Cap: 2,23 % 

V Cap: 0,63 % V Cap: 0,43 % 

Z Cap: 0,28 % Z Cap: 0,13 % 

Poplatky za  upísanie odkúpenie konverziu upísanie odkúpenie konverziu 

C Cap, D Dis, L Cap 3,50 % Neuplatňuje 
sa. 

Neuplatňuje sa. 3,50 % Neuplatňuje 
sa. 

Neuplatňuje sa. 

I Cap, N Cap, V Cap, Z 
Cap 

Neuplatňuje sa. Neuplatňuje 
sa. 

Neuplatňuje sa. Neuplatňuje sa. Neuplatňuje 
sa. 

Neuplatňuje sa. 

Poplatky za 
výnosnosť 

Neuplatňuje sa. Triedy I Cap, V Cap: 20 % ročne za výnosnosť fondu nad vymedzenou 
referenčnou hodnotou v súvislosti s týmto poplatkom, t. j. MSCI 
Europe (NR). 

Lehota prijímania 
príkazov (ďalej len 
„cut-off“) na 
odkúpenie, konverziu 

Bankový deň predchádzajúci dňu hodnotenia do 12:00 hod. 
(luxemburského času). 

Bankový deň predchádzajúci dňu hodnotenia do 12:00 hod. 
(luxemburského času). 
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Fúzia podfondu Podfond, s ktorým nie je povolené verejne obchodovať na Slovensku podfondom Candriam Equities L Europe: 

 
Podfond, s ktorým nie je povolené verejne obchodovať na 
Slovensku  (zanikajúci podfond) 

Candriam Equities L Europe (nástupnícky podfond) 

Ciele a investičná 
politika 

Hlavné aktíva:  Hlavné aktíva:  

Holandské akcie. Akcie krajín Európskeho hospodárskeho priestoru. 

Investičná stratégia:  Investičná stratégia:  

Počas odporúčanej dĺžky investície sa fond zameriava na rast 
kapitálu investovaním do hlavných aktív. 

Počas odporúčanej dĺžky investície sa fond zameriava na rast kapitálu 
investovaním do hlavných aktív. 

V rámci obmedzení súvisiacich s cieľom a investičnou politikou 
fondu tím správcov postupuje pri investovaní do portfólia 
podľa vlastného uváženia v závislosti od analýz jeho vlastností 
a perspektív vývoja aktív. 

V rámci obmedzení súvisiacich s cieľom a investičnou politikou fondu 
tím správcov postupuje pri investovaní do portfólia podľa vlastného 
uváženia v závislosti od analýz jeho vlastností a perspektív vývoja 
aktív. Portfólio budú tvoriť najmenej 75 % akcií. 

Mena EUR EUR 

Správca portfólia Candriam Belgium Candriam Belgium 

Syntetický ukazovateľ 
rizika a výnosu 

6 pre všetky triedy akcií. 6 pre všetky triedy akcií. 

Hlavné rizika, ktoré 
nie sú zohľadnené v 
predchádzajúcom 
ukazovateli 

Neuplatňuje sa. Neuplatňuje sa. 

Metóda stanovenia 
globálneho rizika 

Metóda záväzkov Metóda záväzkov 

Priebežný poplatok 

C Cap: 1,92 % C Cap: 1,81 % 

D Dis: 1,96 % D Dis: 1,92 % 

I Cap: 0,79 % I Cap: 0,68 % 

L Cap: 2,02 % L Cap: 2,04 % 

N Cap: 2,35 % N Cap: 2,23 % 

V Cap: 0,59 % V Cap: 0,43 % 

Z Cap: 0,24 % Z Cap: 0,13 % 

Poplatky za  upísanie odkúpenie konverziu upísanie odkúpenie konverziu 

C Cap, D Dis, L Cap 3,50 % 
Neuplatňuje 
sa. 

Neuplatňuje sa. 3,50 % 
Neuplatňuje 
sa. 

Neuplatňuje sa. 

I Cap, N Cap, V Cap Neuplatňuje sa. 
Neuplatňuje 
sa. 

Neuplatňuje sa. Neuplatňuje sa. 
Neuplatňuje 
sa. 

Neuplatňuje sa. 

Poplatky za 
výnosnosť 

Neuplatňuje sa. 
Triedy I Cap, V Cap: 20 % ročne za výnosnosť fondu nad vymedzenou 
referenčnou hodnotou v súvislosti s týmto poplatkom, t. j. MSCI 
Europe (NR). 

Lehota prijímania 
príkazov (ďalej len 
„cut-off“) na 
odkúpenie, konverziu 

Bankový deň predchádzajúci dňu hodnotenia do 12:00 hod. 
(luxemburského času). 

Bankový deň predchádzajúci dňu hodnotenia do 12:00 hod. 
(luxemburského času). 

 

Fúzia podfondov Podfond, s ktorým nie je povolené verejne obchodovať na Slovensku s podfondom Candriam Equities L Emerging Markets: 

  Podfond, s ktorým nie je povolené verejne obchodovať na 
Slovensku (zanikajúci podfond) 

Candriam Equities L Emerging Markets (nástupnícky podfond) 

Ciele a investičná 
politika 

Hlavné aktíva:  Hlavné aktíva:  

Turecké akcie. Akcie spoločností, ktoré sídlia alebo rozvíjajú prevažnú časť 
svojej činnosti v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách. 

Investičná stratégia:  Investičná stratégia:  

Počas odporúčanej dĺžky investície sa fond zameriava na rast 
kapitálu investovaním do hlavných aktív. 

Počas odporúčanej dĺžky investície sa fond zameriava na rast 
kapitálu investovaním do hlavných aktív. 

V rámci obmedzení súvisiacich s cieľom a investičnou politikou 
fondu tím správcov postupuje pri investovaní do portfólia podľa 
vlastného uváženia v závislosti od analýz jeho vlastností a 
perspektív vývoja aktív. 

V rámci obmedzení súvisiacich s cieľom a investičnou politikou 
fondu tím správcov postupuje pri investovaní do portfólia podľa 
vlastného uváženia v závislosti od analýz jeho vlastností a 
perspektív vývoja aktív. 
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Mena TRY  EUR 

Správca portfólia Deniz Portföy Yönetimi A.S. Candriam Belgium 

Syntetický ukazovateľ 
rizika a výnosu 

7 pre všetky triedy akcií. 6 pre všetky triedy akcií. 

Hlavné rizika, ktoré nie 
sú zohľadnené v 
predchádzajúcom 
ukazovateli 

Riziká súvisiace s rýchlo sa rozvíjajúcimi krajinami Riziká súvisiace s rýchlo sa rozvíjajúcimi krajinami 

Metóda stanovenia 
globálneho rizika 

Metóda záväzkov Metóda záväzkov 

Priebežný poplatok C Cap: 2,24 % C Cap: 2,09 % 

D Dis: 2,30 % D Dis: 2,11 % 

I Cap: 1,55 % I Cap: 1,05 % 

N Cap: 2,63 % N Cap: 2,40 % 

Poplatky za  upísanie odkúpenie konverziu upísanie odkúpenie konverziu 

C Cap, D Dis 3,50% Neuplatňuje sa. Neuplatňuje sa. 3,50% Neuplatňuje sa. Neuplatňuje sa. 

I Cap, N Cap Neuplatňuje sa. Neuplatňuje sa. Neuplatňuje sa. Neuplatňuje sa. Neuplatňuje sa. Neuplatňuje sa. 

Poplatky za výnosnosť Neuplatňuje sa. Trieda I Cap: 20 % ročne za výnosnosť fondu nad vymedzenou 
referenčnou hodnotou v súvislosti s týmto poplatkom, t. j. MSCI 
Emerging Markets (NR). 

Lehota prijímania 
príkazov (ďalej len „cut-
off“) na odkúpenie, 
konverziu 

Bankový deň predchádzajúci dňu hodnotenia do 12:00 hod. 
(luxemburského času). 

Bankový deň predchádzajúci dňu hodnotenia do 12:00 hod. 
(luxemburského času). 

 

 


