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C A N D R I A M  Q U A N T  

Société d'investissement à capital variable 
(SICAV) 

14 Porte de France 
L-4360 Esch-sur-Alzette 

R.C.S. Luxembourg B-87647 
 
 

Oznam akcionárom 
 
Oznamujeme akcionárom, že od 2. apríla 2015 sa oznámenia všetkých valných zhromaždení, ako aj finančné oznámenia a 
všetky ostatné informácie pre akcionárov budú posielať akcionárom listinných akcií na meno na ich adresu, ktorá je uvedená 
v registri akcionárov, v súlade s platnými právnymi predpismi. V Luxembursku sa tiež budú zverejňovať v periodiku 
Luxemburger Wort, ako aj vo Vestníku, Zbierke spoločností a asociácií Luxemburského veľkovojvodstva, pokiaľ sa to vyžaduje 
v právnych predpisoch. Ďalej sa budú zverejňovať v tlači krajín, v ktorých SICAV pôsobí na trhu, ak sa to vyžaduje v právnych  
predpisoch týchto krajín. 
 
Prospekt s dátumom 2. apríla 2015 a kľúčové dokumenty pre investora sú bezplatne k dispozícii v sídle SICAV alebo na tejto 
webovej adrese: www.candriam.com. 
 

*** 
 

Pozvánka na pravidelné valné zhromaždenie akcionárov 
 
 
Pravidelná valná hromada akcionárov (ďalej len „hromada“) spoločnosti CANDRIAM QUANT sa uskutoční v sídle spoločnosti 
na adrese 14, Porte de France, L - 4360 Esch-sur-Alzette dňa 
 

20. apríla 2015 o 11.00 hod. 
 
Program: 
 
1. Prednes a schválenie správy predstavenstva a audítora k 31. decembru 2014 
2. Schválenie stavu čistých aktív a zmeny čistých aktív v rozpočtovom roku, ktorý sa skončil 31. decembra 2014 
3. Použitie výsledkov 
4. Udelenie absolutória predstavenstvu v súvislosti s rozpočtovým rokom, ktorý sa skončil 31. decembra 2014 
5. Voľba predstavenstva a audítora  
6. Rôzne 
 
Oznamujeme akcionárom, že na jednotlivé body programu hromady sa nevzťahujú nijaké podmienky uznášaniaschopnosti, a 
že rozhodnutia budú vychádzať z jednoduchej väčšiny hlasov prítomných alebo zastúpených akcionárov. 
 
Právo akcionára zúčastniť sa na zhromaždení a uplatniť si hlasovacie právo priradené k jeho akciám sa určuje v závislosti od 
akcií, ktoré daný akcionár vlastní o polnoci piaty deň, ktorý predchádza zhromaždeniu, čiže o polnoci 14. apríla 2015 
(luxemburského času ). 
 
Z organizačných dôvodov prosíme akcionárov, ktorí sa chcú osobne zúčastniť na hromade, aby sa zaregistrovali do 17. apríla  
2015 na adrese CANDRIAM QUANT, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, à l’attention de Fund Corporate Services 
(Faxové číslo: +352 / 2460-3331). 
 
Vlastníci akcií na majiteľa, ktorí uložili alebo si ešte len želajú uložiť svoje akcie v Banque Internationale à Luxembourg, 69, 
route d’Esch, L- 2953 Luxembourg, ďalej len u depozitára („depozitár“), sa musia obrátiť na daného depozitára do 10. apríla 
2015, aby mohli byť prijaté potrebné opatrenia v súvislosti s ich účasťou na zhromaždení. 

http://www.candriam.com/
http://www.candriam.com/
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Akcionárov informujeme, že výročná správa je dostupná na požiadanie a bez poplatkov v sídle spoločnosti, prípadne ju na 
požiadanie bezplatne pošleme. 
 

PREDSTAVENSTVO 
CANDRIAM QUANT 

 


