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Luxemburg, 8. apríla 2021 

 

Pozvánka na účasť na riadnom valnom zhromaždení akcionárov 

 

Vážený akcionár, 

 

riadne valné zhromaždenie (ďalej len „RVZ“) akcionárov spoločnosti CANDRIAM BONDS (ďalej len 

„spoločnosť“) sa týmto zvoláva a uskutoční vo virtuálnej podobe (t. j. bez fyzickej prítomnosti) dňa 20. 

apríla 2021 o 14.00 hod. (miestneho času) (ďalej len „zhromaždenie“).  

 

Spoločnosť pozorne sleduje vývoj v oblasti koronavírusu COVID-19 a s ním súvisiace pokyny 

luxemburského ministerstva zdravotníctva a iných kompetentných orgánov v krajine aj zahraničí. Z 

dôvodu výnimočných okolností spoločnosť vykonáva preventívne opatrenia na obmedzenie ohrozenia 

svojich akcionárov a zainteresovaných strán, a preto sa správna rada (ďalej aj „rada“) rozhodla 

organizovať tohtoročné RVZ bez fyzickej prítomnosti, v súlade s luxemburským právnym poriadkom. 

Akcionárov týmto informujeme, že nebude možné fyzicky sa tento rok zúčastniť na RZV. Akcionárom v 

tejto súvislosti pripomíname, že môžu realizovať svoje akcionárske práva počas RVZ jedine hlasovaním 

prostredníctvom splnomocnenia, ako sa presnejšie uvádza nižšie. 

 

PROGRAM 

 

Na RVZ sa budú posudzovať a bude sa hlasovať o týchto bodoch programu: 

 

1. Prijať správu o hospodárení správnej rady za hospodársky rok ukončený 31. decembra 2020 

 

2. Prijať správu schváleného štatutárneho audítora – PricewaterhouseCoopers, 2 rue Gerhard 

Mercator, BP 1443, L-1014 Luxembourg – o ročnej účtovnej uzávierke k 31. decembru 2020 

 

3. Schváliť výkaz čistého majetku a schváliť hospodárske výkazy za hospodársky rok k 

31. decembru 2020 

 

4. Prideliť čisté výsledky za hospodársky rok končiaci 31. decembra 2020 [POZNÁMKA] 

 

5. Udeliť absolutórium správnej rade na výkon jej povinností počas hospodárskeho roku 

ukončeného 31. decembra 2020 

   

6. Opätovne zvoliť pána Jean-Yves MALDAGUE za riaditeľa na obdobie, ktoré končí riadnym 

valným zhromaždením v roku 2022 [POZNÁMKA] 

 

7. Opätovne zvoliť pána Koen VAN DE MAELE za riaditeľa na obdobie, ktoré končí riadnym 

valným zhromaždením v roku 2022 [POZNÁMKA]  

 

8. Opätovne zvoliť pána Vincent HAMELINK za riaditeľa na obdobie, ktoré končí riadnym valným 

zhromaždením v roku 2022 [POZNÁMKA] 

 

9. Opätovne zvoliť pána Pascal DEQUENNE za riaditeľa na obdobie, ktoré končí riadnym valným 

zhromaždením v roku 2022 [POZNÁMKA] 



 

10. Opätovne zvoliť pána Jan VERGOTE za riaditeľa na obdobie, ktoré končí riadnym valným 

zhromaždením v roku 2022 [POZNÁMKA] 

 

11. Opätovne zvoliť pani Annemarie ARENS za nezávislú riaditeľku na obdobie, ktoré končí 

riadnym valným zhromaždením v roku 2022, a rozhodnúť o odmene pre nezávislého riaditeľa 

[POZNÁMKA] 

 

12. Schváliť rezignáciu spoločnosti Candriam Luxembourg, zastúpenej pánom Jean-Yves 

MALDAGUE, z pozície riaditeľa spoločnosti s nadobudnutím účinnosti dňa 30. apríla 2020 a 

ratifikáciu kooptácie pani Isabelle CABIE za riaditeľku spoločnosti pri výmene spoločnosti 

Candriam Luxembourg, zastúpenej pánom Jean-Yves MALDAGUE 

 

13. Zvoliť pani Isabelle CABIE za riaditeľku spoločnosti na obdobie, ktoré končí riadnym valným 

zhromaždením v roku 2022 [POZNÁMKA] 

 

14. Zvoliť pána Thierry BLONDEAU za nezávislého riaditeľa na obdobie, ktoré končí riadnym 

valným zhromaždením v roku 2022, so súhlasom úradu CSSF [POZNÁMKA], a rozhodnúť o 

odmene pre nezávislého riaditeľa [POZNÁMKA] 

 

15. Opätovne zvoliť spoločnosť PricewaterhouseCoopers, 2 rue Gerhard Mercator, BP 1443, L-1014 

Luxembourg za schváleného štatutárneho audítora na obdobie, ktoré končí riadnym valným 

zhromaždením v roku 2022. 

 

 

POZNÁMKY K BODOM PROGRAMU RVZ 

 

RVZ – bod 4: PRIDEĽOVANIE VÝSLEDKOV 

 

Navrhuje sa prideliť čisté výsledky za hospodársky rok končiaci 31. decembra 2020, ako sa 

podrobnejšie opisuje v návrhu výročnej správy auditovanej spoločnosťou k 31. decembru 2020 [pozri 

bod Dokumenty nižšie]. 

 

RVZ – body 6 -14: VOĽBA RIADITEĽOV 

 

Navrhuje sa, aby boli páni Jean-Yves MALDAGUE, Koen VAN DE MAELE, Vincent HAMELINK, Pascal 

DEQUENNE a Jan VERGOTE opätovne zvolení za riaditeľov spoločnosti na obdobie, ktoré sa začína týmto 

RVZ a končí RVZ v roku 2022. 

 

Navrhuje sa, aby bola pani Isabelle CABIE zvolená za riaditeľku spoločnosti na obdobie, ktoré začína 

týmto RVZ a končí RVZ v roku 2022. 

 

Navrhuje sa, aby bola pani Annemarie ARENS opätovne zvolená za nezávislú riaditeľku spoločnosti na 

obdobie, ktoré sa začína týmto RVZ a končí RVZ v roku 2022. 

 

Navrhuje sa, aby bol pán Thierry BLONDEAU zvolený za nezávislého riaditeľa spoločnosti na obdobie, 

ktoré začína týmto RVZ a končí RVZ v roku 2022. 

 

 Ďalšie informácie o riaditeľoch sú k dispozícii vo webovej lokalite spoločnosti Candriam pomocou 

tohto odkazu https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/boardsicav/. 

 

RVZ – body 11, 14: ODMENY PRE NEZÁVISLÝCH RIADITEĽOV 

 

Navrhuje sa hotovostná kompenzácia pre nezávislých riaditeľov, ktorí budú pôsobiť v rade až do RVZ v 

roku 2022. Pri navrhovaní kompenzácie pre nezávislých riaditeľov sa zvažuje istý počet faktorov vrátane 

veľkosti a zložitosti podnikania, počtu zhromaždení, miery zodpovednosti a trhovej praxe. 

 

 Ďalšie informácie o odmene pre riaditeľov sú k dispozícii vo výročnej správe a na požiadanie na 

oficiálnej adrese spoločnosti. 

  

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Jo4AJmXe5PWpLT_wpyrx4_hiI6okh5rbENr964lD_GACCqC_qpQBe4D3Vors2uKPTPlZHtVVSmwHV46XiOJdOz_8xFu0SOnYDesnLj8c6k3giIH-bdmaA-TtSsksVekr
https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/boardsicav/


HLASOVANIE 

 

Oznamujeme Vám, že jednotlivé body programu zhromaždenia nevyžadujú splnenie 

uznášaniaschopnosti a že rozhodnutia sa prijmú jednoduchou väčšinou hlasov prítomných alebo 

zastúpených akcionárov. 

 

Práva akcionára zúčastniť sa na zhromaždení a uplatniť si hlasovacie právo pridelené jeho akciám sú 

stanovené na základe akcií, ktoré príslušný akcionár vlastní v piaty deň pred konaním zhromaždenia, t. 

j. piatok, 16. apríla 2021 (luxemburského času). 

 

Keďže sa správna rada rozhodla zorganizovať zhromaždenie bez fyzickej prítomnosti z dôvodu súčasnej 

situácie spojenej s pandémiou COVID-19, akcionári majú príležitosť uskutočniť svoje práva jedine 

písomným hlasovaním pomocou splnomocnenia, čím poskytnú mandát predsedkyni zhromaždenia, t. j. 

pani Laetitia BOEUF, Caceis Bank, Luxembourg Branch (ďalej len „Caceis BLB“) so sídlom na adrese L-

2520 Luxembourg, alebo ktorémukoľvek zamestnancovi Domicile department Caceis BLB, so sídlom na 

adrese L-2520 Luxembourg, pričom každý z nich koná individuálne (ďalej len „držiteľ splnomocnenia“), 

podľa zákona z 23. septembra 2020 rozširujúceho opatrenia týkajúce sa organizovania zhromaždení v 

spoločnostiach a iných právnych osobách počas trvania pandémie Covid 19. 

 

Riadne vyplnený a podpísaný priložený formulár splnomocnenia je potrebné odoslať najneskôr do 15. 

apríla 2021, koniec pracovnej doby (miestneho – luxemburského času), ako naskenovanú verziu cez e-

mail na túto adresu: lb-domicile@caceis.com a fyzicky poštou na adresu ( Laetitia BOEUF, Domicile 

Department, Caceis Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg). 

 

Aby sa umožnilo Caceis BLB pôsobiť ako registrátorovi, prevodnému splnomocnencovi a domácemu 

zástupcovi spoločnosti, zaistiť koreláciu medzi prijatými plnými mocami a registrom akcionárov 

spoločnosti, žiadame akcionárov zúčastňujúcich sa na zhromaždení v zastúpení na základe 

splnomocnenia, aby odoslali späť tento list spoločne s kópiou ich platného občianskeho preukazu/pasu 

alebo so zoznamom autorizovaných podpisov v prípade, že akcionár(i) koná(ajú) v mene korporácie. 

Nedodržanie tejto požiadavky znemožní identifikáciu akcionára(ov) a správna rada odporučí Caceis BLB, 

aby takéto splnomocnenie pokladala za neplatné. 

 

DOKUMENTY 

 

Kópie výročnej správy auditovanej spoločnosťou k 31. decembru 2020 možno získať na požiadanie a 

bezplatne na oficiálnej adrese spoločnosti a sú k dispozícii v internetovej webovej lokalite spoločnosti 

Candriam pomocou tohto odkazu: https://www.candriam.com/en/professional/funds-search/draft-

annual-reports-of-the-sicavs/ 

 

ODPORÚČANIE 

 

Správna rada odporúča, aby akcionári hlasovali v prospech všetkých uznesení uvedených v tejto 

informácii, ktoré pokladá za najlepšie v záujme všetkých akcionárov. 

 

 

S pozdravom, 

 

 

 

CANDRIAM BONDS 

Správna rada 

 

 

Príloha: Splnomocnenie 

https://www.candriam.com/en/professional/funds-search/draft-annual-reports-of-the-sicavs/
https://www.candriam.com/en/professional/funds-search/draft-annual-reports-of-the-sicavs/
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FORMULÁR SPLNOMOCNENIA 

 
Dole podpísaná, (názov spoločnosti) ------------------------------------------------------------ 

(paličkovým písmom) 
zastúpená (pani/pánom) ------------------------------------------------------------------------- 

(paličkovým písmom) 
 
vlastníčkou/vlastníkom [ ________________ ] akcií spoločnosti CANDRIAM BONDS (ďalej 
len „spoločnosť“) týmto splnomocňuje predsedu zhromaždenia na zastupovanie počas 

riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti, ktoré sa bude konať v 
Luxemburgu dňa 20. apríla 2021 o 14.00 hod. (miestneho času) (ďalej len 
„zhromaždenie“) alebo na každom inom zhromaždení, ktoré bude rokovať o tomto 
programe: 
 

PROGRAM 
 

  Za Zdržanie sa Proti 

1. Prijať správu o hospodárení správnej rady za hospodársky 
rok ukončený 31. decembra 2020 

   

2. Prijať správu schváleného štatutárneho audítora – 
PricewaterhouseCoopers, 2 rue Gerhard Mercator, BP 
1443, L-1014 Luxembourg – o ročnej účtovnej uzávierke 
k 31. decembru 2020 

   

3. Schváliť výkaz čistého majetku a schváliť hospodárske 

výkazy za hospodársky rok k 31. decembru 2020 
   

4. Prideliť čisté výsledky za hospodársky rok končiaci 31. 
decembra 2020 

   

5. Udeliť absolutórium správnej rade na výkon jej povinností 
počas hospodárskeho roku ukončeného 31. decembra 

2020 

   

6. Opätovne zvoliť pána Jean-Yves MALDAGUE za riaditeľa 
na obdobie, ktoré končí riadnym valným zhromaždením v 
roku 2022 

 

 

 

 

 

 

7. Opätovne zvoliť pána Koen VAN DE MAELE za riaditeľa 

na obdobie, ktoré končí riadnym valným zhromaždením v 
roku 2022 

 
 

 
 

 
 

8. Opätovne zvoliť pána Vincent HAMELINK za riaditeľa na 
obdobie, ktoré končí riadnym valným zhromaždením v 
roku 2022 

   

9. Opätovne zvoliť pána Pascal DEQUENNE za riaditeľa na 
obdobie, ktoré končí riadnym valným zhromaždením v 
roku 2022 

   

10. Opätovne zvoliť pána Jan VERGOTE za riaditeľa na 
obdobie, ktoré končí riadnym valným zhromaždením v 

roku 2022 

   

11. Opätovne zvoliť pani Annemarie ARENS za nezávislú 
riaditeľku na obdobie, ktoré končí riadnym valným 
zhromaždením v roku 2022, a rozhodnúť o odmene pre 
nezávislého riaditeľa 
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12. Schváliť rezignáciu spoločnosti Candriam Luxembourg, 

zastúpenej pánom Jean-Yves MALDAGUE, z pozície 
riaditeľa spoločnosti s nadobudnutím účinnosti dňa 30. 
apríla 2020 a ratifikáciu kooptácie pani Isabelle CABIE za 
riaditeľku spoločnosti pri výmene spoločnosti Candriam 
Luxembourg, zastúpenej pánom Jean-Yves MALDAGUE 

   

13. Zvoliť pani Isabelle CABIE za riaditeľku spoločnosti na 

obdobie, ktoré končí riadnym valným zhromaždením v 
roku 2022 

   

14. Zvoliť pána Thierry BLONDEAU za nezávislého riaditeľa 
na obdobie, ktoré končí riadnym valným zhromaždením v 

roku 2022, so súhlasom úradu CSSF, a rozhodnúť o 

odmene pre nezávislého riaditeľa 

   

15. Opätovne zvoliť spoločnosť PricewaterhouseCoopers, 2 
rue Gerhard Mercator, BP 1443, L-1014 Luxembourg za 
schváleného štatutárneho audítora na obdobie, ktoré 
končí riadnym valným zhromaždením v roku 2022 

   

 
 
Rozhodnutie o programe riadneho valného zhromaždenia nevyžaduje splnenie 
uznášaniaschopnosti a prijme sa jednoduchou väčšinou hlasov prítomných alebo 
zastúpených akcionárov. 
 

 
 
 

V __________________________ dňa ________________ 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
____________________________ 

(podpis) 

 
 


