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OZNAM PRE AKCIONÁROV 
 
Dámy a páni, 
 
oznamujeme akcionárom, že správna rada SICAV sa rozhodla v prospekte SICAV vykonať tieto úpravy: 

1. Zlúčenie tried akcií LOCK 

V súlade s článkom 27 stanov SICAV sa správna rada rozhodla zlúčiť triedy LOCK nasledujúcich podfondov s triedami Classique tých istých podfondov, v kontexte 
celkovej racionalizácie sortimentu produktov ponúkaných investorom a v dôsledku toho, že sa hodnota cenných papierov v obehu v týchto triedach nezvyšuje a 
zostáva na nedostatočnej úrovni, aby bolo možné zaručiť účinnú správu. Tento typ triedy nebol veľmi zaujímavý pre investorov a správcovská spoločnosť 
nepredpokladá vyšší záujem v budúcnosti. 

 
ZANIKAJÚCA TRIEDA  NÁSTUPNÍCKA TRIEDA 

Označenie Trieda Podiel Mena ISIN OCF  Označenie Trieda Podiel Mena ISIN OCF 

Candriam Quant 
Equities Europe 
 

LOCK Cap EUR LU0574804166 2,08 % => Candriam Quant 
Equities Europe 
 

C Cap EUR LU0149700378 1,91 % 

Candriam Quant 
Equities USA 

LOCK Cap USD LU0574804679 2,08 %  Candriam Quant 
Equities USA 

C Cap USD LU0163125924 1,92 % 

 
V prípade všetkých dotknutých podfondov sa podobajú ostatné vlastnosti oboch tried (kapitalizácia, devíza, forma akcií, chýbajúca suma počiatočného 
minimálneho úpisu). Nástupnícka trieda neuloží akcionárom zanikajúcej triedy žiadny poplatok za upísanie z titulu fúzie. 

Akcionári zanikajúcich tried môžu do 12. júna 2019 do 12.00 hod. požiadať o vyplatenie svojich akcií bez poplatkov (okrem poplatkov a daní, ktoré vyberajú 
úrady krajiny, v ktorej sa akcie predávajú) alebo môžu požiadať o prevod na akcie iného podfondu SICAV.  

Akcionári, ktorí si neuplatnia toto právo v stanovenej lehote, si môžu uplatniť svoje práva ako akcionári príslušných nástupníckych tried od 14. júna 2019 po 
12.00 hod.  

Výmenný pomer sa vypočíta vydelením čistej inventárnej hodnoty akcií každej zanikajúcej triedy čistou inventárnou hodnotou akcií príslušných nástupníckych 
tried (ďalej len „výmenný pomer“). 

Výmenný pomer sa vypočíta dňa 14. júna 2019 (ďalej len „dátum výpočtu“) na základe čistých inventárnych hodnôt zo 13. júna 2019.  

Fúzie nadobudnú účinnosť dňa 14. júna 2019 (ďalej len „dátum nadobudnutia účinnosti“), ktorý je dátumom prvej čistej inventárnej hodnoty nástupníckej triedy 
vypočítanej 17. júna 2019 a so zohľadnením zlúčených tried. 

Výmenné pomery sa oznámia akcionárom zanikajúcich tried čo najskôr po fúzii. 

 
2. Úprava investičných politík 

V investičnej politike všetkých podfondov je uvedené, že „z investičnej stratégie sú vylúčené podniky, ktoré sú nie zanedbateľným spôsobom 

vystavené kontroverzným činnostiam (z toho najmä tabak, energetické uhlie a zbrane). 

Podrobnosti o politike kontroverzných aktivít spoločnosti Candriam sú k dispozícii na webovej lokalite správcovskej spoločnosti: 

https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications. 

Stratégia neinvestuje do podnikov, ktoré vyrábajú, používajú alebo vlastnia nášľapné míny, trieštivé bomby, chemické, biologické zbrane alebo 

zbrane s ochudobneným uránom či bielym fosforom. Tieto vylúčenia platia pri investovaní priamo a/alebo do OPC/OPCVM, ktorých 

správcovskou spoločnosťou je spoločnosť Candriam. “ 

*** 
 
Tieto úpravy nadobudnú účinnosť 14. júna 2019.  

 
Akcionári, ktorí nesúhlasia s vyššie uvedenými úpravami, môžu požiadať o vyplatenie svojich akcií bez poplatkov do jedného mesiaca od 12. mája 2019. 

*** 
 
Prospekt s dátumom 14. júna 2019, ako aj kľúčové informačné dokumenty pre investora sú bezplatne k dispozícii v sídle spoločnosti SICAV alebo sú dostupné na 
nasledujúcej adrese: www.candriam.com 
 

Správna rada 

https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications
http://www.candriam.com/

