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OZNAM PODIELNIKOM 

 
 

1. Zlúčenie podfondov v rámci spoločnosti Candriam Equities L  
 
Predstavenstvo spoločnosti Candriam Equities L sa v súlade s ustanoveniami článku 27 stanov a ustanoveniami kapitoly 8 zákona z roku 2010 rozhodlo 
pristúpiť k zlúčeniu splynutím nasledovných podfondov v zmysle článku 1 ods. 20 písm. a) zákona z roku 2010:  
 

ZANIKAJÚCE PODFONDY  NÁSTUPNÍCKE PODFONDY 

Označenie Trieda Podiel Mena ISIN 
(Medzinárodné 
identifikačné 
číslo cenných 
papierov) 

  Označenie Trieda Podiel Mena ISIN 
(Medzinárodné 
identifikačné 
číslo cenných 
papierov) 

Candriam Equities L Euro 50* 
 

C Kap EUR LU0012091087 => Candriam Equities L 
Europe 

C Kap EUR LU0027144939 

Candriam Equities L Euro 50* C Dis EUR LU0012091160 => Candriam Equities L 
Europe 

C Dis EUR LU0056143687 

Candriam Equities L Euro 50* I Kap EUR LU0133355676 => Candriam Equities L 
Europe 

I Kap EUR LU0133352657 

Candriam Equities L Euro 50* N Kap EUR LU0133355320 => Candriam Equities L 
Europe 

N Kap EUR LU0133351683 

Candriam Equities L Euro 50* <V Kap EUR LU0317019882 => Candriam Equities L 
Europe 

<V Kap EUR LU0317019452 

Candriam Equities L Euro 50* Z Kap EUR LU0240980879 => Candriam Equities L 
Europe 

Z Kap EUR LU0240980283 

 
2. Kontext a podnety zlúčenia 

 
Zlúčenie spadá do kontextu strategického preskúmania škály fondov spoločnosti Candriam Investors Group.  
Vzhľadom na trvalý pokles výšky spravovaných aktív v posledných rokoch, ako aj rastúci nezáujem akcionárov o tento typ produktu sa zlúčenie podfondu 
Candriam Equities L Euro 50* do podfondu Candriam Equities L Europe sa ukázalo ako nevyhnutnosť pre dosiahnutie čo najlepšieho záujmu podielnikov. 
Podielnici budú tiež investovať do podfondu, ktorého vyhliadky na rast portfólia sú vyššie. 
 
3. Vplyv zlúčenia na podielnikov zanikajúcich a nástupníckych podfondov 
 
V deň nadobudnutia účinnosti, ktorý je stanovený nižšie, presúvaný zanikajúci podfond pri zrušení bez likvidácie prevedie celé svoje aktívne aj pasívne imanie na 
príslušný nástupnícky podfond, pričom podielnikom zanikajúceho podfondu budú ponúknuté akcie príslušnej triedy nástupníckeho podfondu. 

Po tom, ako sa podielnici zanikajúceho podfondu stanú podielnikmi nástupníckeho podfondu, aj naďalej budú môcť využívať rovnaké práva vyplývajúce z akcií, a 
to predovšetkým pokiaľ ide o právo účasti na valných zhromaždeniach podielnikov a o uplatňovanie hlasovacieho práva vyplývajúceho z akcií, a takisto aj o právo 
na podiel na zisku. 

Podielnici zanikajúceho podfondu, ktorí nevyužijú právo na odkúpenie alebo konverziu svojich akcií podľa uvedených spresnení, sa stanú podielnikmi 
nástupníckeho podfondu a výmenou za svoje akcie získajú počet akcií príslušnej triedy nástupníckeho podfondu podľa postupu opísaného v bode 1 tohto 
oznamu a na základe výmenného pomeru, ktorý je stanovený nižšie. 

Podielnici zapísaní do registra akcií na meno zanikajúceho podfondu budú automaticky zapísaní do registra akcií na meno príslušného nástupníckeho podfondu. 

Nástupnícky podfond neuloží podielnikom zanikajúceho podfondu žiadny poplatok za upísanie z titulu zlúčenia. 

V záujme uľahčenia operácie zlúčenia správca investícií zanikajúceho podfondu môže od dátumu zverejnenia tohto oznamu upraviť portfólio zanikajúcich 
podfondov a zverejniť ho na internete s uvedením cieľa a investičnej politiky nástupníckeho podfondu. 

Podielnici podfondu Candriam Equities L Euro 50* sa stanú podielnikmi podfondu Candriam Equities L Europe, ktorý presadzuje menej koncentrovanú investičnú 
politiku. 

S rovnakým cieľom uľahčiť operačný postup zlúčenia budú žiadosti o upísanie, odkúpenie a konverziu pozastavené v prípade zanikajúceho podfondu od 
22. Mareca 2017 po 12.00 hod. 

Podielnici zanikajúcich podfondov môžu do 22. Mareca 2017 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.  

Podielnici, ktorí si neuplatnia toto právo v stanovenej lehote, si môžu uplatniť svoje práva ako podielnici príslušných nástupníckych podfondov od 24. Mareca 
2017 po 12.00 hod. Porovnanie hlavných rozdielov medzi zanikajúcim podfondom a príslušným nástupníckym podfondom je uvedené v prílohe 1 k tomuto 
oznamu.  

Toto oznámenie je určené podielnikom podfondov, ktorých sa týka zlúčenie, aby mohli s plným vedomím posúdiť vplyv tohto zlúčenia na svoje investície. 

Podielnikom odporúčame obrátiť sa na odborného poradcu a prediskutovať s ním, aký prípadný vplyv by mohlo mať zlúčenie najmä na ich daňový režim. 
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4. Nadobudnutie účinnosti zlúčenia a metóda výpočtu výmenného pomeru 
 
K dátumu nadobudnutia účinnosti, ktorý je vymedzený nižšie, zanikajúci podfond prevedie všetky svoje aktíva a pasíva na príslušný nástupnícky podfond a 
následne zanikne. Akcie zanikajúceho podfondu budú zrušené. 

Výmenný pomer bude vypočítaný ,vydelením čistej inventárnej hodnoty akcií zanikajúceho podfondu čistou inventárnou hodnotou akcií nástupníckeho 
podfondu (ďalej len „výmenný pomer“). 

Výmenný pomer bude vypočítaný dňa 24. Mareca 2017 (ďalej len „dátum výpočtu“) na základe čistých inventárnych hodnôt k dátumu 23. Mareca 2017.  

Zlúčenie nadobudne účinnosť dňa 24. Mareca 2017 (ďalej len „dátum nadobudnutia účinnosti“), ktorý je dátumom prvej čistej inventárnej hodnoty 
nástupníckeho podfondu vypočítanej 27. Mareca 2017 a zohľadňujúcej zlúčené aktíva. 

Výmenné pomery budú oznámené podielnikom zanikajúceho podfondu čo najskôr po dátume nadobudnutia účinnosti. 

Predstavenstvo spoločnosti Candriam Equities L poverilo spoločnosť PricewaterhouseCoopers Luxembourg so sídlom na adrese 2 rue Gerhard Mercator, BP 
1443, L – 1014 Luxemburg ako certifikovaného audítora (ďalej len „audítor“)na overenie prvkov zlúčenia stanovených v článku 71 zákona z roku 2010. 
 
5. Náklady na zlúčenie 
 
Všetky právne náklady, poradenské alebo administratívne služby súvisiace s prípravou a realizáciou zlúčenia, bude znášať správcovská spoločnosť Candriam 
Luxembourg. Poplatky za audit v súvislosti so zlúčením a poplatky súvisiace s opätovným vyrovnaním a prevodom portfólia znáša zanikajúci podfond. 

 
6. Práva podielnikov 
 
V zanikajúcom podfonde nie sú žiadni podielnici so špeciálnymi právami ani držitelia iných cenných papierov ako akcie. 

Všetky akcie, ktoré vydáva nástupnícky podfond pri príležitosti tohto zlúčenia so zohľadnením postupov popísaných v bode 1 tohto oznamu, sú identické a 
vyplývajú z nich rovnaké práva a výhody pre ich držiteľov. 

Uvedené dokumenty a doplňujúce informácie je možné na požiadanie bezplatne získať v sídle SICAV: 

- návrh zlúčenia, 
- prospekt, 
- kľúčové informácie pre investora jednotlivých nástupníckych podfondov, 
- najnovšia výročná a polročná správa SICAV, 
- správa o zlúčení vypracovaná audítorom. 

 
*** 

 
Prospekt s dátumom 24. Mareca 2017 a kľúčové dokumenty pre investora do spoločnosti Candriam Equities L , sú bezplatne k dispozícii v sídle SICAV alebo na 
tomto webom sídle: www.candriam.com. 

Predstavenstvo 

http://www.candriam.com/
http://www.candriam.com/
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Príloha 1 

Súhrnná tabuľka hlavných rozdielov medzi zanikajúcim podfondom a nástupníckym podfondom. 

Nasledujúca tabuľka zahŕňa hlavné rozdiely medzi zanikajúc podfondom a nástupníckym podfondom. 

Všetkým podielnikom zanikajúceho podfondu odporúčame, aby si pozreli prospekt a pozorne si prečítali kľúčové informácie pre investora, kde sú uvedené 

ďalšie informácie o osobitných vlastnostiach nástupníckeho podfondu.  

Informácie uvedené v ďalšom texte sú presné ku dňu vydania tohto oznamu. 

Zlúčenie podfondu Candriam Equities L Euro 50* s podfondom Candriam Equities L Europe: 

  Candriam Equities L Euro 50* (zanikajúci podfond) Candriam Equities L Europe (nástupnícky podfond) 

Investičné ciele a 
investičná politika 

Hlavné obchodované aktíva:  
Akcie spoločností, ktoré sídlia v Európskom hospodárskom 
priestore a sú zahrnuté do indexu DJ EurStoxx 50. 
 
Investičná stratégia:  
Počas odporúčanej dĺžky investície sa fond zameriava na rast 
kapitálu investovaním do hlavných aktív.  
V rámci obmedzení súvisiacich s investičným cieľom a 
investičnou politikou fondu tím správcov postupuje pri 
investovaní do portfólia podľa vlastného uváženia v závislosti 
od analýz jeho vlastností a perspektív vývoja aktív. Portfólio 
tvorí najmenej 75 % akcií. 
Fond môže využívať deriváty, či už na investovanie alebo na 
zaistenie (pripraviť sa na nepriaznivé finančné situácie v 
budúcnosti). 

Hlavné obchodované aktíva:  
Akcie spoločností, ktoré sídlia v Európskom hospodárskom priestore.  
 
 
Investičná stratégia:  
Počas odporúčanej dĺžky investície sa fond zameriava na rast kapitálu 
investovaním do hlavných aktív. 
V rámci obmedzení súvisiacich s investičným cieľom a investičnou 
politikou fondu tím správcov postupuje pri investovaní do portfólia 
podľa vlastného uváženia v závislosti od analýz jeho vlastností a 
perspektív vývoja aktív. Portfólio budú tvoriť najmenej 75 % akcií. 
Fond môže využívať deriváty, či už na investovanie alebo na zaistenie 
(pripraviť sa na nepriaznivé finančné situácie v budúcnosti). 
Obyvateľom Francúzska dáva fond oprávnenie na účasť 
v podielovom programe sporenia. 

Mena EUR EUR 

Správca portfólia Candriam Belgium Candriam Belgium 

Syntetický ukazovateľ 
rizika a výnosu 

6 pre všetky triedy akcií. 6 pre všetky triedy akcií. 

Hlavné rizika, ktoré 
nie sú zohľadnené v 
predchádzajúcom 
ukazovateli 

- Riziko súvisiace s derivátovými finančnými 
nástrojmi 

- Riziko koncentrácie 

- Riziko súvisiace s derivátovými finančnými nástrojmi 
 

Metóda stanovenia 
globálneho rizika 

Metóda záväzkov Metóda záväzkov 

Priebežné poplatky C Kap [LU0012091087]: 0,94 %  C Kap  [LU0027144939]: 1,87 % 

D Dis [LU0012091160]: 1 % C Dis [LU0056143687]: 1,94 % 

I Kap [LU0133355676]: 0,42 % I Kap [LU0133352657]: 0,72 % 

N Kap [LU0133355320]: 0,9 % N Kap [LU0133351683]: 2,29 % 

V Kap [LU0317019882]: 0,32 % V Kap [LU0317019452]: 0,15 % 

Z Kap [LU0240980879]: 0,22 % Z Kap [LU0240980283]: 0,15 % 

Provízie  Triedy C & D Triedy I, N, V & Z Trieda C Triedy I, N, V & Z 

emisia Max. 3,50 % Neuplatňuje sa. Max. 3,50 % Neuplatňuje sa.  

odkúpenie/konverzia Neuplatňuje sa. Neuplatňuje sa. Neuplatňuje sa. Neuplatňuje sa. 

Provízie za výnosnosť Neuplatňuje sa. Neuplatňuje sa. 

Lehota prijímania 
príkazov (ďalej len 
„cut-off“) na 
odkúpenie, konverziu 

Bankový deň predchádzajúci dňu hodnotenia do 12.00 hod. 
(luxemburského času). 

Bankový deň predchádzajúci dňu hodnotenia do 12.00 hod. 
(luxemburského času). 

 
* Tento podfond nie je schválený na predaj na Slovensku. 

 


