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OZNAM PODIELNIKOM 

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

1.1 Úvodná časť prospektu 
 
Odstraňuje sa nasledujúca veta: „Každá ponuka, predaj, spätný predaj alebo prevod akcií SICAV investičnému správcovi v programe amerických 
sociálnych dávok vyžaduje predchádzajúci súhlas správnej rady SICAV. “ 
 

1.2 Protistrany v transakcií s mimoburzovými derivátmi 
 
V prospekte sa uvádza, že protistrany týchto transakcií sú schvalované Risk Managementom správcovskej spoločnosti a na začiatku transakcií majú 
rating minimálne BBB-/Baa3 najmenej od jednej uznávanej ratingovej agentúry alebo správcovskou spoločnosťou uznaný ekvivalentný úverový rating. 
Týmito protistranami sú subjekty, ktoré podliehajú prísnemu dohľadu a ktoré patria do kategórie schválenej CSSF (úverové inštitúcie, investičné 
spoločnosti atď.) a špecializujú sa na tento typ transakcií. Protistrany sa nachádzajú vniektorom z členských štátov OECD.  
 

1.3 Úroveň finančných záruk: pre činnosti požičiavania cenných papierov musia finančné záruky predstavovať 102 % hodnoty požičiavaných cenných 
papierov. 
 

1.4 Prevádzkové a administratívne náklady: uvádza sa, že prevádzkové a administratívne poplatky nepokrývajú poplatky za poskytnutie úveru. 
 

1.5 Kótovanie na burze: Kótovanie akcií spoločnosti SICAV na luxemburskej burze je ponechané rozhodnutiu predstavenstva. 
 

1.6 Dohody o nepriamych nákladoch: Správcovská spoločnosť a spoločnosť Candriam Belgium sa rozhodli neuzavrieť už zmluvu o nepriamych províziách 
(soft commissions). Tento text sa preto z prospektu vypúšťa. 
 

1.7 Politika zaistenia v rámci tried akcií  
 
V prospekte sa uvádza, že každá trieda akcií môže využiť osobitnú politiku zaistenia, ktorá je uvedená v špecifikáciách podfondov, alebo: 
 
- zaistenie proti kolísaniu referenčnej meny: cieľom tohto zaistenia je znížiť účinok kolísania výmenného kurzu medzi referenčnou menou 

podfondu a menou, v ktorej je trieda akcií denominovaná. Cieľom tohto typu zaistenia je udržať si výnosnosť (upravenú najmä podľa rozdielu 
úrokovej sadzby týchto dvoch mien) odôvodnene porovnateľnú medzi zaistenou triedou (ekvivalentná) denominovanou v referenčnej mene 
podfondu. Tento typ zaistenia bude označovaný pridaním prípony H do označenia triedy; 

 
- zaistenie proti kurzovej expozícii aktív tvoriacich portfólio: cieľom tohto zaistenia je znížiť účinok kolísania výmenného kurzu medzi menami, 

v ktorých sú držané aktíva podfondu, a menou, v ktorej je trieda denominovaná. Tento typ zaistenia bude označovaný pridaním prípony AH do 
označenia triedy; 

 
Tieto dva typy zaistenia majú za cieľ znížiť riziko výmenného kurzu.  
Investori si musia uvedomiť skutočnosť, že proces zaistenia proti zmene kurzu nemôže byť úplný a trvalý, a nemôže teda úplne neutralizovať riziko 
výmenného kurzu a stále môžu pretrvať výkyvy vo výnosnosti.   

 
Všetky zisky či straty vyplývajúce z procesu zaistenia znášajú samostatne držitelia týchto tried. 
 

1.8 Dividendy 
 
Text týkajúci sa politiky dividend je predpísaný v časti 18. Prerozdelenie príjmov prospektu. Podielnikom sa teda odporúča, aby si ho pozorne prečítali. 
 

1.9 Podfond Candriam Quant Equities World 
 
Názov podfondu Candriam Quant Equities World sa mení na Candriam Quant Equities Multi-Factor Global. 
V investičnej politike podfondu sa uvádza, že podfond investuje na svetových akciových trhoch vrátane rýchlo sa rozvíjajúcich trhov. Investičná 
politika sa zameriava na výber individuálnych hodnôt, ktorý sa vykonáva hlavne pomocou kvantitatívnych modelov. Tento model používa všetky 
kritéria analýzy, ako aj kritériá ocenenia, kvality a momentu na odvodenie odporúčaní pre nákup alebo predaj konštitutívnych hodnôt investičného 
prostredia. 
Faktor rizika protistrany podfondu spočívajúci v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách je uvedený v zozname rizikových faktorov vzťahujúcich sa na 
podfond. 
 

 
Tieto úpravy nadobudnú účinnosť 19. Apríla 2017.  
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Podielnici, ktorí nesúhlasia s týmito oznámenými úpravami, môžu požiadať o vyplatenie svojich akcií bez poplatkov do jedného mesiaca od dátumu 17. Mareca 
2017. 
 

*** 
 
Prospekt s dátumom 19. Apríla 2017 akľúčové informácie pre investora budú bezplatne kdispozícii v sídle spoločnosti SICAV alebo na tejto webovej adrese: 
www.candriam.com. 

 
Predstavenstvo 
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