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V Luxemburgu 27. augusta 2021 

 
 

POZVÁNKA NA MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV 

 

 
Akcionárov CANDRIAM MONEY MARKET (ďalej len „SICAV“) so sídlom na adrese 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, 
pozývame na mimoriadne valné zhromaždenie SICAV (ďalej len „zhromaždenie“), ktoré sa uskutoční online, t. j. bez fyzickej 
prítomnosti, 10. septembra 2021 o 11.00 hod (luxemburského času) a na ktorom sa bude prerokovávať nižšie uvedený 
program. 
 
SICAV pozorne sleduje vývoj situácie týkajúcej sa koronavírusu, pandémie ochorenia COVID-19 a pokynov, ktoré v tejto 

súvislosti vydalo luxemburské ministerstvo zdravotníctva, ako aj ďalšie príslušné orgány v Luxembursku a v ďalších 

krajinách. Spoločnosť v dôsledku týchto mimoriadnych okolností prijíma preventívne opatrenia na obmedzenie vystavenia 

svojich akcionárov a zainteresovaných strán a správna rada (ďalej len „rada“) sa preto rozhodla usporiadať toto 

zhromaždenie bez fyzickej prítomnosti. Z tohto dôvodu akcionárov informujeme, že na zhromaždení nebude možné 

zúčastniť sa osobne. Svoje práva akcionárov môžu vykonávať výlučne písomným hlasovaním prostredníctvom 

splnomocnenia, ako sa podrobnejšie uvádza nižšie. 

 
PROGRAM 

1. Zmena článku 24 stanov v dôsledku aktualizácie postupu pre interné hodnotenie úverového ratingu 
správcovskej spoločnosti, 

2. nadobudnutie platnosti úprav stanov v nasledujúci deň po dni konania zhromaždenia. 

 
HLASOVANIE 
 
Akcionárom oznamujeme, že program zhromaždenia si vyžaduje, aby na ňom bola zastúpená minimálne polovica akcií 
v obehu, a že na zaručenie právoplatnosti uznesení je potrebná účasť najmenej dvoch tretín hlasujúcich. 
 
Ak sa nedosiahne táto uznášaniaschopnosť, zorganizuje sa druhé zhromaždenie s rovnakým programom, ktoré však už 
nebude vyžadovať túto uznášaniaschopnosť. 
 
Uznášaniaschopnosť a väčšina sa určia v závislosti od emitovaných akcií a akcií v obehu v piaty deň, ktorý bude predchádzať 
zhromaždeniu, čiže 5. septembra 2021 o polnoci (luxemburského času). Práva akcionára zúčastniť sa na zhromaždení 
a uplatniť si hlasovacie právo priradené k jeho akciám sa určujú v závislosti od akcií, ktoré má daný akcionár v držbe 
k danému dátumu. 
 
Keďže sa správna rada spoločnosti rozhodla zorganizovať zhromaždenie bez fyzickej prítomnosti z dôvodu súčasnej situácie 

v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, akcionári majú možnosť uplatniť svoje práva výlučne písomným hlasovaním 

prostredníctvom splnomocnenia, ktorým svoj mandát udelia predsedníčke zhromaždenia, a to pani Blandine KISSEL, 

Candriam Luxembourg, so sídlom na adrese L-8009 Strassen, alebo zamestnancovi oddelenia Legal Fund Management 

Candriam Luxembourg, so sídlom na L- 8009 Strassen, z ktorých každý koná individuálne (ďalej len „splnomocnený 

zástupca“) na základe zákona z 23. septembra 2020, ktorým sa rozširujú opatrenia týkajúce sa organizovania stretnutí 

v spoločnostiach a v iných právnických osobách počas pandémie ochorenia COVID-19. 

 



 

Priložený formulár splnomocnenia sa musí zaslať riadne vyplnený a podpísaný najneskôr do 5. septembra 2021, do konca 

pracovného času (luxemburského času), e-mailom (v naskenovanej verzii) na adresu 

legal_fund_management@candriam.com, následne poštou na adresu Attn. Blandine KISSEL, Legal Fund Management, 

Candriam Luxembourg, 19-21 route d’Arlon, L-8009 Strassen. 

 

S cieľom umožniť Caceis Bank, Luxembourg Branch, ako zástupcovi zodpovednému za vedenie registra a za prenos 

a domiciliátorovi SICAV zabezpečiť koreláciu medzi prijatými splnomocneniami a registrom akcionárov SICAV, od akcionárov 

zúčastňujúcich sa na zhromaždení v zastúpení prostredníctvom splnomocnenia sa vyžaduje, aby zaslali splnomocnenie spolu 

s kópiou platného občianskeho preukazu alebo pasu alebo spolu s aktuálnym zoznamom oprávnených signatárov, ak konajú 

v mene spoločnosti. Akékoľvek porušenie tejto požiadavky znemožní identifikáciu akcionárov – Caceis Bank, Luxembourg 

Branch, ktorá v takomto prípade dostala od správnej rady SICAV pokyn, aby takéto splnomocnenia, ktoré nie sú v súlade 

s požiadavkami, považovala za neplatné. 

 
Znenie navrhovaných úprav stanov na požiadanie bezplatne poskytne Candriam Luxembourg. 

 
 

Správna rada 



SPLNOMOCNENIE 

 

Dolupodpísaný 

 

_______________________________________________________________________ 

 

vlastníci ______________ akcií spoločnosti: 

 

CANDRIAM MONEY MARKET 
Investičná spoločnosť s variabilným kapitálom, registrovaná podľa luxemburského práva 

5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg 
Obchodný register Luxembourg Section B-26803 

 

týmto dokumentom splnomocňujú _________________________ alebo predsedu zhromaždenia na účel ich zastupovania na 

mimoriadnom valnom zhromaždení vyššie uvedenej spoločnosti, ktoré sa bude konať 10. septembra 2021 o 11 hod. 

(luxemburského času) a na ktorom sa bude prerokovávať nasledujúci program: 

    

PROGRAM: 
 

  Za Proti Zdržali sa 
hlasovania 

1. Zmena článku 24 stanov v dôsledku aktualizácie postupu pre interné 
hodnotenie úverového ratingu správcovskej spoločnosti, 

   

2. Nadobudnutie platnosti úprav stanov v nasledujúci deň po dni konania 
zhromaždenia. 

   

 

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. 

 
Priložený formulár splnomocnenia sa musí zaslať riadne vyplnený a podpísaný najneskôr do 5. septembra 2021, do konca 

pracovného času (luxemburského času), e-mailom (v naskenovanej verzii) na adresu 

legal_fund_management@candriam.com a následne poštou na adresu Attn. Blandine KISSEL, Legal Fund Management, 

Candriam Luxembourg, 19-21 route d’Arlon, L-8009 Strassen. 

 

 

Vypracované v ________________________________ ______________________________2021. 

 

 

Podpis: 


