
CANDRIAM QUANT 

Investičná spoločnosť s variabilným kapitálom, registrovaná podľa luxemburského práva 

5, Allée Scheffer 

L – 2520 Luxemburg 

Obchodný register v Luxemburgu B-87647 
 

1 
 

 
 
 
 

V Luxemburgu 19. mája 2021 
 

OZNAM PRE AKCIONÁROV 

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

 
1/ Efektívne spôsoby správy portfólia 
 

 Činnosti požičiavania a vypožičiavania cenných papierov 
 
V prospekte sa uvádza, že správcovská spoločnosť zveruje činnosti požičiavania a vypožičiavania cenných papierov spoločnosti Candriam France, ktorá 
ďalej deleguje časť činností spoločnosti CACEIS Bank, Luxembourg Branch. Dotknutým podfondom sa uhrádza minimálne 60 % hrubého príjmu 
súvisiaceho s činnosťou požičiavania cenných papierov.  Náklady a poplatky zaplatené správcovskej spoločnosti a osobám, ktorým delegovala svoje 
právomoci, predstavujú maximálne 40 % tohto hrubého príjmu podľa rozdelenia, ktoré sa podrobne uvádza v prospekte. 
Podfond Candriam Quant Equities Europe bude mať kedykoľvek prístup k operáciám týkajúcim sa požičiavania cenných papierov, ktoré sa môžu 
využívať maximálne do výšky 50 % čistých aktív portfólia. Očakávaný podiel by sa vo všeobecnosti mal pohybovať v rozmedzí 25 % až 50 %. Tieto 
operácie sa vykonávajú, keď trhové podmienky umožňujú podfondu generovať príjem. 
 

 Repo transakcie a reverzné repo transakcie 
 
Podfond Candriam Quant Equities Europe nemá prístup k repo transakciám a reverzným repo transakciám. 
 

2/ 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. 
 

*** 
 
Tieto zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť 28. júna 2021.  
 
Akcionári, ktorí nesúhlasia s vyššie uvedenými úpravami, môžu požiadať o vyplatenie svojich akcií bez poplatkov do jedného mesiaca od 23. mája 2021. 

 
*** 

 
Prospekt s dátumom 28. júna 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.lu/en/private/funds-search#. 

 
Správna rada 
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