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OZNAM PRE AKCIONÁROV 

 
Dámy a páni, 
 
akcionárom oznamujeme, že správna rada SICAV sa rozhodla v prospekte SICAV vykonať nasledujúce úpravy: 
 
Úprava investičných politík 
 
1. 

V investičnej politike podfondu Candriam Equities L Europe je uvedené, že „Investičná stratégia pri výbere cenných papierov berie do úvahy analýzu ESG 
(životné prostredie, sociálne prostredie a vláda) prostredníctvom normatívnej analýzy vypracovanej spoločnosťou Candriam.  
Tento normatívny prístup spočíva vo výbere podnikov, ktoré dodržiavajú zásady globálneho paktu Organizácie Spojených národov (ľudské práva, 
pracovné právo, životné prostredie, boj proti korupcii).  
Táto analýza je doplnená analýzou podnikov, do akej miery sú vystavené zbrojeniu a najrepresívnejším režimom.  
Zo stratégie sú vylúčené podniky, ktoré: 
1) sú zapojené do činností spojených s kontroverznými zbraňami (nášľapné míny, trieštivé bomby, bomby chemické, nukleárne, biologické s 
ochudobneným uránom alebo s bielym fosforom);  
2) sú nie zanedbateľným spôsobom vystavené činnostiam spojeným s klasickými zbraňami;  
3) sú nie zanedbateľným spôsobom vystavené kontroverzným činnostiam (z toho najmä tabak, topné uhlie, zbrane a pod.); 
4) spolupracujú s krajinami, ktoré sa považujú za najrepresívnejšie.  
 
Tento proces analýzy a výberu ESG je doplnený aktívnym dialógom s podnikmi. “ 
 

2. 
Nasledujúci text bol pridaný do podfondu Candriam Equities L Emerging Markets: 
„Z investičnej stratégie sú vylúčené podniky, ktoré sú nie zanedbateľným spôsobom vystavené kontroverzným činnostiam (z toho najmä tabak, topné 
uhlie, zbrane a pod.). Stratégia neinvestuje do podnikov, ktoré vyrábajú, používajú alebo vlastnia nášľapné míny, trieštivé bomby, chemické, biologické 
zbrane alebo zbrane s ochudobneným uránom alebo bielym fosforom. “ 

 
 

*** 
Tieto úpravy nadobudnú účinnosť 17. mája 2019.  
 
Akcionári, ktorí nesúhlasia s vyššie uvedenými úpravami, môžu požiadať o vyplatenie svojich akcií bez poplatkov do jedného mesiaca od 17. apríla 2019. 

*** 
 
Prospekt s dátumom 17. mája 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 

http://www.candriam.com/

