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V Luxemburgu 27. augusta 2021 

 
 

OZNAM PRE AKCIONÁROV 
 
Dámy a páni, 
 
oznamujeme akcionárom, že správna rada sa rozhodla vykonať v prospekte SICAV tieto úpravy: 
 
1/ Odchýlka od investičnej politiky  
 
Podfond Candriam Money Market Euro bude môcť odchylne investovať až do výšky 100 % svojich aktív do nástrojov menového trhu, ktoré individuálne alebo 
spoločne vydávajú alebo za ne ručia: 
 

 Európska únia, 
 orgány vnútroštátnej správy (krajiny alebo štátne agentúry – napr. nemecký štát, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) alebo Caisse 

d’amortissement de la dette sociale (Fond pre amortizáciu sociálneho dlhu): CADES), 
 orgány regionálnej správy (napr. belgický región, francúzsky departement, nemecký länder), 
 orgány miestnej správy (napr. európske mestá, ako je Brusel a Turín) členských štátov Európskej únie. 

  
3/ Nahradenie referenčného indexu Eonia indexom €STR 
 
Po prijatí európskeho nariadenia č. 2016/1011 z 8. júna 2016, ako aj v súvislosti s celkovým prepracovaním referenčných ukazovateľov, index Eonia definitívne 
nahradí index €STR (krátkodobá eurová sadzba), a to od 1. januára 2022.  
 
V dôsledku toho sa teraz správna rada rozhodla zmeniť referenčný index vzťahujúci sa na podfond Candriam Money Market Euro. 
€STR je nová krátkodobá referenčná úroková sadzba v eurozóne: Európska centrálna banka ju každé ráno vypočíta na základe skutočne uplatňovaných sadzieb 
na medzibankovom trhu z predchádzajúceho dňa. Ide o krátkodobú sadzbu v eurách, ktorá odráža jednodňové nezabezpečené náklady na prijaté úvery a pôžičky 
pre banky v eurozóne. 
 
Zmena indexu nebude mať osobitný vplyv na správu podfondu. 
 
4/ Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
 
Investori sú vyzvaní, aby sa oboznámili s novou časťou 16, Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorá sa pridala do prospektu. 

 
5/ Využitie reverzných repo transakcií 
 
Investori sú informovaní o tom, že reverzné repo transakcie sa v prípade využitia vykonávajú až vtedy, keď je investícia hotovosti prostredníctvom takejto 
operácie oprávnená. 
 
6/ Aktualizácia rizikových faktorov 
 
Investori sú informovaní o tom, že do zoznamu rizikových faktorov podfondu Candriam Money Market Euro sa pridáva riziko likvidity. 

 
*** 

 
Tieto zmeny nadobudnú účinnosť 1. októbra 2021.  
 
Akcionári, ktorí nesúhlasia s vyššie uvedenými úpravami, môžu požiadať o vyplatenie svojich akcií bez poplatkov do jedného mesiaca od 1. septembra 2021. 

 
*** 

 

Prospekt z 1. októbra 2021, ako aj kľúčové informačné dokumenty pre investora, sú bezplatne k dispozícii v sídle spoločnosti SICAV alebo sú dostupné na tejto 
adrese: https://www.candriam.com/en/professional/funds-search/ 

 
Správna rada 
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