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C A N D R I A M  B O N D S  

Investičná spoločnosť s variabilným kapitálom podľa luxemburského práva 
(SICAV) 

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

R.C.S. Luxemburg B-30659 
 

 
 

V Luxemburgu streda, 14. Septembra 2016 
 

OZNAM AKCIONÁROM 
 

Vážené dámy a páni, 

 
Podielnikom oznamujeme, že predstavenstvo SICAV sa rozhodlo upraviť v prospekte SICAV tieto body: 

 

1. Úvod 
 

Do časti Úvod v prospekte sa vkladá tento odsek: 
 
„Podiely tejto spoločnosti SICAV sa nesmú ponúkať, predávať ani prevádzať do programu dávok, ktoré 
upravujú právne predpisy Spojených štátov amerických na ochranu plánov zamestnaneckých dávok (zákon 
„Employee Retirement Income Security Act of 1974“ – zákon na ochranu príjmu zamestnancov na dôchodku 
z roku 1974, ERISA), ani do iného programu sociálnych dávok USA alebo na individuálny dôchodkový účet 

(IRA) v USA a nesmú sa ponúkať, predávať či prevádzať na správcu alebo akúkoľvek inú osobu alebo 
subjekt poverený riadením aktív dávok zamestnancov alebo na individuálny dôchodkový účet v USA, ktoré 
sa spolu označujú ako „investiční manažéri v pláne sociálnych dávok USA“ (alebo „investor programu dávok 
USA“ (U.S. benefit plan investor)). Kupujúci podielov SICAV môžu byť požiadaní, aby predložili osvedčenie 
potvrdzujúce, že nie sú investiční manažéri v programe sociálnych dávok USA. Ak sa akcionári stanú 
investičnými manažérmi v programe sociálnych dávok v USA, majú okamžite informovať SICAV a budú 
musieť predať svoje podiely investičným manažérom v programe sociálnych dávok iných ako USA. SICAV si 

vyhradzuje právo na spätné odkúpenie akýchkoľvek podielov, ktoré sú alebo sa stanú priamo či nepriamo 

majetkom investičného manažéra v programe sociálnych dávok USA. Bez ohľadu na vyššie uvedené si 
SICAV vyhradzuje právo vykonať súkromné umiestnenie svojich podielov u obmedzeného počtu investičných 
manažérov v programe sociálnych dávok USA v rozsahu, v akom to povoľujú platné právne predpisy USA. 
Každá ponuka, predaj, spätný predaj alebo prevod podielov SICAV investičnému manažérovi v programe 
sociálnych dávok USA si vyžaduje predchádzajúci súhlas správnej rady SICAV.“  

 

2. Zmena adresy sídla spoločnosti Candriam Luxembourg 
 

Od 1. júla 2016 je nová adresa sídla spoločnosti Candriam Luxembourg táto: 

Candriam Luxembourg 

SERENITY - Bloc B 
19-21 route d’Arlon 
L-8009 Strassen 
 

3. Delegovanie vykonávacieho riadenia portfólia 
 

V prospekte sa uvádza, že spoločnosti Candriam Belgium a Candriam France, ktoré sú správcovskou 

spoločnosťou poverené vykonávaním niektorých riadiacich funkcií portfólia, sú oprávnené ďalej delegovať na 
iný subjekt skupiny Candriam všetky alebo časť činností a úloh súvisiacich s vykonávaním správy portfólia 
týchto podfondov. 

 
4. Pridanie článku 24.5 Ďalšie informácie do časti Informácie pre podielnikov prospektu 

 

Na účely plnenia regulačných a daňových povinností môže správcovská spoločnosť okrem zákonných 
publikácií poskytovať zloženie portfólia a všetky súvisiace informácie investorom, ktorí o ne požiadajú. 



 2/2 

 
5. Poplatok za výnosnosť 
 
Nasledujúca veta, ktorá bola omylom vložená do špecifikácií nasledujúcich podfondov, na ktoré sa vzťahuje 

poplatok za výnosnosť, bola z prospektu odstránená: „v prípade, keď sú hodnoty referenčného indexu 
záporné, hodnota referenčného indexu používaná na výpočet je 0.“  

 

- Candriam Bonds Emerging Markets 
- Candriam Bonds Euro 
- Candriam Bonds International 
- Candriam Bonds USD 

 
6. Zmena definície triedy Z  

Nová definícia triedy Z má nasledujúce znenie: 
 

„Triedy Z je vyhranená: 
 
 na inštitucionálnych/profesionálnych investorov schválených správcovskou spoločnosťou. Činnosti 

správy portfólia pre túto triedu boli priamo uhrádzané na základe zmluvy s investorom. Za správu aktív 
tejto triedy sa nebudú vyberať žiadne poplatky; 
 

 na OPC schválené správcovskou spoločnosťou a spravované subjektom zo skupiny Candriam.“  
 

7. Podmienky prístupu k triedam 

Podielnici sú informovaní, že ak sa zdá, že investor nespĺňa podmienky prístupu k triede, v ktorej sa 
nachádza, predstavenstvo môže prijať všetky potrebné opatrenia a v prípade potreby pristúpiť k zámene 
podielov za podiely inej príslušnej triedy. 
 

8. Podfond Candriam Bonds International 

Referenčný index podfondu Candriam Bonds International sa mení a pre triedu I [LU0144746335], 
[LU1258428876] je ním Barclays Global Aggregate EUR Hedged a pre triedu I [LU0391256681] je ním 
Barclays Global Aggregate USD Unhedged. 

 

9. Dividendy 

Text týkajúci sa politiky dividend  Prerozdelenie príjmov prospektu. Podielnikom sa teda odporúča, aby si ju 

pozorne prečítali. 
 

********** 

 
Podielnici, ktorí nesúhlasia s týmito úpravami, môžu požiadať o vyplatenie svojich akcií bez poplatkov do 
jedného mesiaca od 19. Septembra 2016. 
 
Tieto úpravy nadobudnú účinnosť 19. Októbra 2016. 
 

********** 
 
Prospekt s dátumom 19. Októbra 2016 a kľúčové informácie pre investora sú bezplatne k dispozícii v sídle 
správcovskej spoločnosti alebo na tejto webovej adrese: www.candriam.com. 
 

Predstavenstvo 

http://www.candriam.com/

