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Luxemburg 10. decembra 2021 
 

OZNAM PRE AKCIONÁROV 
 

 

Dámy a páni, 
 
 
oznamujeme akcionárom, že správna rada SICAV sa rozhodla vykonať v prospekte SICAV tieto úpravy: 
 
1/ Vloženie klauzuly o odklade spracovania odkúpení 
 
V súlade s právomocami uvedenými v stanovách sa správna rada rozhodla v prípade, že žiadosti o odkúpenie presiahnu 10 % čistých aktív 
podfondu, umožniť odklad časti alebo všetkých žiadostí presahujúcich túto hranicu 10 % čistých aktív podfondu počas obdobia, ktoré v zásade 
nepresiahne desať (10) pracovných dní pre každé pozastavené odkúpenie, na základe záujmu akcionárov a záujmu spoločnosti SICAV. 
 

2/ Úroveň finančných záruk 
 
Informácie týkajúce sa úrovne finančných záruk uvedené v časti 7.10 prospektu boli aktualizované a znejú teraz takto: 
 
„Správcovská spoločnosť zaviedla politiku, ktorou sa vyžaduje úroveň finančných záruk podľa typu operácií. 
Úroveň záruky požadovaná pre mimoburzové finančné nástroje a efektívne techniky správy portfólia je určená dohodami uzatvorenými s každou zo 
zmluvných strán, pričom sa zohľadňujú faktory, ako je povaha a charakteristiky transakcií, kreditná kvalita a totožnosť protistrán, ako aj 
prevládajúce trhové podmienky. Expozícia protistrany, na ktorú sa záruka nevzťahuje, zostane vždy pod limitmi rizika protistrany stanovenými 
v prospekte.  
Najmä v prípade činnosti požičiavania cenných papierov bude úroveň finančných záruk zodpovedať 100 % hodnote požičiavaných cenných 
papierov. 
V prípade repo transakcií a reverzných repo transakcií je úroveň finančných záruk 100 % na začiatku transakcií. Ak výška zabezpečenia 
kolaterálom klesne pod túto úroveň, potom podlieha úpravám, a to v súlade s minimálnymi sumami, ktoré sa majú previesť, ako sú sumy stanovené 
v dohodách uzavretých s protistranami. Riziko protistrany v žiadnom prípade nepresiahne povolené regulačné obmedzenia. 
V prípade mimoburzových finančných nástrojov: 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 tohto 
prospektu v súvislosti s rizikom protistrany. “ 
 
3/ Hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti 

 

V prípade podfondov, ktorých cieľom nie je udržateľné investovanie a ktorými sa osobitne nepodporujú environmentálne a/alebo sociálne 
charakteristiky v zmysle nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb, sa v technickom zázname uvádza, že 
tieto podfondy systematicky nezohľadňujú hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti z jedného alebo viacerých 
prípadných dôvodov: 
 

- Emitujúce podniky alebo niektoré z týchto podnikov neposkytujú dostatok údajov týkajúcich sa hlavných nepriaznivých vplyvov; 
- Aspekty hlavných nepriaznivých vplyvov nie sú zohľadnené ako prevažujúce prvky v investičnom procese podfondu; 
- Podfond investoval do derivátových finančných nástrojov, v prípade ktorých sa aspekty hlavných nepriaznivých vplyvov ešte 

nezohľadňujú, ani nevymedzujú. 
 

*** 
 
Úpravy v bodoch 2 a 3 nadobudnú účinnosť 1. januára 2022.  
 
Akcionári, ktorí nesúhlasia s úpravami uvedenými v bodoch 1 a 4, ktoré nadobudnú účinnosť 14. januára 2022, môžu požiadať o vyplatenie svojich 
akcií bez poplatkov do jedného mesiaca od 13. decembra 2021.  
 

*** 
 
Prospekt z januára 2022, ako aj kľúčové informačné dokumenty pre investora, sú bezplatne k dispozícii v sídle spoločnosti SICAV alebo sú 

dostupné na tejto adrese: https://www.candriam.lu/en/private/funds-search#. 
 
 

Správna rada 

https://www.candriam.lu/en/private/funds-search

