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MIMORIADNA VALNÁ HROMADA AKCIONÁROV 

 
Akcionárov Candriam Money Market (ďalej len „SICAV“) so sídlom na adrese 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, 
pozývame na mimoriadnu valnú hromadu SICAV (ďalej len „hromada“), ktorá sa uskutoční 10. apríla 2019 o 10.30 hod. 
(luxemburského času) v priestoroch spoločnosti Candriam Luxembourg na adrese 19-21, route d’Arlon, Serenity – Bloc B, 
L-8009 Strassen, a na ktorej sa budú prijímať rozhodnutia o týchto bodoch programu: 
 
 

1. Zmena článku 1 stanov s cieľom určiť, že SICAV sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/1131 zo 14. júna 2017 o fondoch peňažného trhu kvalifikuje ako peňažný fond; 
 

2. Zmena článku 3 stanov s cieľom aktualizovať zákony a predpisy platné pre SICAV nasledovným spôsobom: 
„Výhradným účelom SICAV je investovať finančné prostriedky, ktoré má k dispozícii, do krátkodobých likvidných 
finančných aktív v súlade s ustanoveniami (i) zákona z roku 2010 a (ii) nariadenia 2017/1131 s cieľom rozložiť 
investičné riziká a poskytovať svojim akcionárom podiel na zisku z hospodárenia s ich aktívami. 
SICAV môže prijať všetky opatrenia a vykonať akékoľvek operácie, ktoré považuje za užitočné, na dosiahnutie a 
rozvoj svojho predmetu činnosti v maximálnom rozsahu povolenom zákonom z roku 2010 a/alebo nariadením 
2017/1131. “ 
 

3. Zmena a doplnenie článku 5 stanov s cieľom určiť okrem iného, že (i) podľa nariadenia 2017/1131 a dokumentov 
súvisiacich s predajom sa každý podfond kvalifikuje ako štandardný alebo krátkodobý peňažný fond hodnoty s 
variabilnou čistou hodnotou aktív a (ii) že výnosy z akejkoľvek emisie akcií určitej triedy budú investované do 
krátkodobých likvidných finančných aktív v súlade s investičnou politikou stanovenou predstavenstvom 
spoločnosti pre príslušný podfond vzhľadom na investičné obmedzenia stanovené v zákone z roku 2010 a 
nariadení 2017/1131 alebo prijaté predstavenstvom; 
 

4. Zmena článku 11 stanov s cieľom poskytnúť predstavenstvu možnosť odmietnuť vydanie akcií a zaregistrovať 
prevod akcií alebo vykonať povinné odkúpenie, ak predstavenstvo zistí, že držba jednej osoby má za následok 
koncentráciu, ktorá by podľa názoru predstavenstva mohla ohroziť likviditu SICAV alebo ktoréhokoľvek z jeho 
podfondov, ktoré sa v zmysle nariadenia 2017/1131 kvalifikujú ako peňažné fondy; 
 

5. Zmena článku 12 stanov s cieľom zahrnúť (i) skutočnosť, že čistá hodnota aktív bude periodicky vypočítavaná 
SICAV s frekvenciou, ktorú určí predstavenstvo, ktorá ale v žiadnom prípade nesmie byť nižšia ako jedenkrát za 
bankový deň, (ii) metódu zaokrúhľovania používanú SICAV a (iii) metódu oceňovania aktív podfondov; 
 

6. Zmena článku 17 stanov s cieľom určiť (i), že aktíva rôznych podfondov budú investované do finančných aktív 
povolených zákonom z roku 2010 a nariadením 2017/1131, (ii) výslovne určiť všetky správy, inštitúcie alebo 
organizácie, ktoré individuálne alebo spoločne vydávajú alebo zaručujú nástroje peňažného trhu, do ktorých môžu 
podfondy investovať až 100 % svojich aktív, (iii) že SICAV v zmysle nariadenia 2017/1131 neinvestuje viac ako 
desať percent (10 %) čistých aktív podfondu do podielových listov alebo akcií peňažných fondov, pokiaľ nie je v 
dokumentoch týkajúcich sa predaja uvedené inak, (iv) že podfondy môžu upisovať, nadobúdať a/alebo držať 
cenné papiere vydané inými podfondmi SICAV v rozsahu povolenom zákonom z roku 2010 a nariadením 
2017/1131 a (v) že predstavenstvo môže za podmienok stanovených v zákone z roku 2010 a nariadení 2017/1131 
vytvárať štruktúry „master-feeder“; 
 

7. Vloženie nového článku 24 do stanov, v ktorom sa podrobne uvádza postup pre interné hodnotenie kreditnej 
kvality správcovskej spoločnosti a prečíslovanie nasledujúcich článkov; 
 

8. Zmena článku 30 stanov spoločnosti s cieľom uviesť, že všetky záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito stanovami, 
sa riadia ustanoveniami luxemburského zákona z desiateho augusta tisícdeväťstopätnásť o obchodných 
spoločnostiach a novelizačných zákonov, ako aj zákonom z roku 2010 a nariadením 2017/1131; 
 

9. Rôzne; 
 

10. Nadobudnutie účinnosti zmien stanov deň po zasadnutí. 



 

 
*** 

Akcionárom oznamujeme, že program hromady si vyžaduje, aby na nej mala zastúpenie najmenej polovica akcií v obehu 
a na zaručenie právoplatnosti uznesení je potrebné zhromaždiť najmenej dve tretiny hlasujúcich. 
 
Ak sa nedosiahne táto uznášaniaschopnosť, zorganizuje sa druhá hromada s rovnakým programom, ktorá však nebude mať 
požiadavky na uznášaniaschopnosť. 
 
Uznášaniaschopnosť a väčšina sa určia v závislosti od emitovaných akcií a akcií v obehu v piaty deň, ktorý bude predchádzať 
hromade, čiže 5. apríla 2019 o polnoci (luxemburského času). Právo akcionára zúčastniť sa na hromade a uplatniť si 
hlasovacie právo priradené k jeho akciám sa určuje v závislosti od akcií, ktoré daný akcionár drží k danému dátumu. 
 

*** 

Ak sa nemôžete zúčastniť na hromade, môžete vyslať svojho zástupcu, ktorého splnomocníte pomocou priloženého 
formulára. Toto splnomocnenie, prosím, vyplňte, podpíšte a zašlite do 5. apríla 2019 na adresu Candriam Luxembourg, 19-
21, route d’Arlon, Serenity – Bloc B, L-8009 Strassen, do pozornosti Legal Fund Management 
(legal_fund_management@candriam.com). Túto lehotu stanovujeme z organizačných dôvodov. 
 
Z organizačných dôvodov prosíme akcionárov, ktorí sa chcú osobne zúčastniť na hromade, aby sa zaregistrovali do 5. apríla 
2019 na adrese Candriam Luxembourg, 19-21, route d’Arlon, Serenity – Bloc B, L-8009 Strassen, do pozornosti Legal Fund 
Management (legal_fund_management@candriam.com). 
 
Znenie navrhovaných úprav stanov na požiadanie bezplatne poskytne Candriam Luxembourg. 

 
Predstavenstvo. 



PROXY FORMULÁR 

 

Dolu podpísaní ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

vlastníci ______________ akcií spoločnosti: 

 

CANDRIAM MONEy MARKET 

Société d'investissement à capital variable 

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

Obchodný register a register spoločností Luxemburg B-26803 

 

týmto dokumentom splnomocňujú _________________________ alebo predsedu zhromaždenia na účel ich 

zastupovania na mimoriadnom valnom zhromaždení vyššie uvedenej spoločnosti, ktoré sa bude konať 10. 

apríla 2019 o 10.30 hod. (luxemburského času) v priestoroch spoločnosti Candriam Luxembourg na 

adrese 19-21, route d’Arlon, Serenity – Bloc B, L-8009 Strassen, a na ktorom sa bude prerokovávať 

nasledujúci program: 

 

PROGRAM: 

 Za Proti Zdržali sa 
hlasovania 

1. Zmena článku 1 stanov s cieľom určiť, že SICAV sa v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131 zo 14. júna 2017 o fondoch 
peňažného trhu kvalifikuje ako peňažný fond; 

   

2. Zmena článku 3 stanov s cieľom aktualizovať zákony a predpisy platné pre 
SICAV nasledovným spôsobom: 
„Výhradným účelom SICAV je investovať finančné prostriedky, ktoré má k 
dispozícii, do krátkodobých likvidných finančných aktív v súlade s 
ustanoveniami (i) zákona z roku 2010 a (ii) nariadenia 2017/1131 s cieľom 
rozložiť investičné riziká a poskytovať svojim akcionárom podiel na zisku z 
hospodárenia s ich aktívami. 
SICAV môže prijať všetky opatrenia a vykonať akékoľvek operácie, ktoré 
považuje za užitočné, na dosiahnutie a rozvoj svojho predmetu činnosti v 
maximálnom rozsahu povolenom zákonom z roku 2010 a/alebo nariadením 
2017/1131. “ 

   

3. Zmena a doplnenie článku 5 stanov s cieľom určiť okrem iného, že (i) podľa 
nariadenia 2017/1131 a dokumentov súvisiacich s predajom sa každý 
podfond kvalifikuje ako štandardný alebo krátkodobý peňažný fond 
hodnoty s variabilnou čistou hodnotou aktív a (ii) že výnosy z akejkoľvek 
emisie akcií určitej triedy budú investované do krátkodobých likvidných 
finančných aktív v súlade s investičnou politikou stanovenou 
predstavenstvom spoločnosti pre príslušný podfond vzhľadom na investičné 
obmedzenia stanovené v zákone z roku 2010 a nariadení 2017/1131 alebo 
prijaté predstavenstvom; 

   

4. Zmena článku 11 stanov s cieľom poskytnúť predstavenstvu možnosť 
odmietnuť vydanie akcií a zaregistrovať prevod akcií alebo vykonať povinné 
odkúpenie, ak predstavenstvo zistí, že držba jednej osoby má za následok 
koncentráciu, ktorá by podľa názoru predstavenstva mohla ohroziť likviditu 
SICAV alebo ktoréhokoľvek z jeho podfondov, ktoré sa v zmysle nariadenia 
2017/1131 kvalifikujú ako peňažné fondy; 

   

5. Zmena článku 12 stanov s cieľom zahrnúť (i) skutočnosť, že čistá hodnota 
aktív bude periodicky vypočítavaná SICAV s frekvenciou, ktorú určí 
predstavenstvo, ktorá ale v žiadnom prípade nesmie byť nižšia ako 
jedenkrát za bankový deň, (ii) metódu zaokrúhľovania používanú SICAV a 
(iii) metódu oceňovania aktív podfondov; 

   



6. Zmena článku 17 stanov s cieľom určiť (i), že aktíva rôznych podfondov 
budú investované do finančných aktív povolených zákonom z roku 2010 a 
nariadením 2017/1131, (ii) výslovne určiť všetky správy, inštitúcie alebo 
organizácie, ktoré individuálne alebo spoločne vydávajú alebo zaručujú 
nástroje peňažného trhu, do ktorých môžu podfondy investovať až 100 % 
svojich aktív, (iii) že SICAV v zmysle nariadenia 2017/1131 neinvestuje viac 
ako desať percent (10 %) čistých aktív podfondu do podielových listov alebo 
akcií peňažných fondov, pokiaľ nie je v dokumentoch týkajúcich sa predaja 
uvedené inak, (iv) že podfondy môžu upisovať, nadobúdať a/alebo držať 
cenné papiere vydané inými podfondmi SICAV v rozsahu povolenom 
zákonom z roku 2010 a nariadením 2017/1131 a (v) že predstavenstvo 
môže za podmienok stanovených v zákone z roku 2010 a nariadení 
2017/1131 vytvárať štruktúry „master-feeder“; 

   

7. Vloženie nového článku 24 do stanov, v ktorom sa podrobne uvádza postup 
pre interné hodnotenie kreditnej kvality správcovskej spoločnosti a 
prečíslovanie nasledujúcich článkov; 

   

8. Zmena článku 30 stanov spoločnosti s cieľom uviesť, že všetky záležitosti, 
ktoré nie sú upravené týmito stanovami, sa riadia ustanoveniami 
luxemburského zákona z desiateho augusta tisícdeväťstopätnásť o 
obchodných spoločnostiach a novelizačných zákonov, ako aj zákonom z 
roku 2010 a nariadením 2017/1131; 

   

9. Rôzne;    

10. Nadobudnutie účinnosti zmien stanov deň po zasadnutí.    
 

V dôsledku toho mu umožňujú zúčastniť sa tohto zhromaždenia a v prípade, že prvé zhromaždenie nebude 

uznášaniaschopné, tak aj následného zhromaždenia; podieľať sa na všetkých rokovaniach; hlasovať o všetkých 

rozhodnutiach týkajúcich sa vopred uvedeného programu a vyššie uvedeného účelu; prijímať všetky opatrenia, 

ktoré zhodnotí ako užitočné pre záujmy spoločnosti; schvaľovať a podpisovať všetky dokumenty a zápisnice; 

zastupovať a vo všeobecnosti urobiť všetko potrebné k ratifikácii listín. 

 

Aby ste boli náležite zastupovaní na tomto zhromaždení, žiadame Vás, aby ste toto splnomocnenie vrátili 

náležite vyplnené, datované a podpísané na adresu spoločnosti Candriam Luxembourg, 19-21, route d’Arlon, 

Serenity – Bloc B, L-8009 Strassen, oddelenie Legal Fund Management 

(legal_fund_management@candriam.com) do 5. apríla 2019 (posledný deň). 

 

Vypracované v ________________________________, ______________________________2019. 

 

 

Podpis: 

 


