
CANDRIAM EQUITIES L 

Société d’Investissement à Capital Variable 

14, Porte de France 

L – 4360 Esch-sur-Alzette 

Obchodný register a register spoločností Luxemburg B-47449 
 

1 
 

 
 

OZNAM PRE AKCIONÁROV 
 

 

 
Akcionárom oznamujeme, že predstavenstvo SICAV sa rozhodlo v prospekte SICAV vykonať nasledujúce úpravy: 
 
1. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov  

 

Nasledujúca klauzula týkajúca sa všeobecného nariadenia o ochrane údajov č. 2016/679 sa vloží do prospektu SICAV: 
 
„V súlade s ustanoveniami luxemburského zákona o ochrane osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a ustanoveniami 
všetkých platných miestnych zákonov a predpisov, ako aj ich nasledovnými novelami, úpravami alebo náhradami [vrátane tých, ktoré 
vstúpia do platnosti po vstúpení do platnosti nariadenia (EÚ) 2016/679 (ďalej iba „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“)] správcovská 
spoločnosť v každom prípade zhromažďuje, ukladá a spracováva osobné údaje investorov elektronicky alebo akýmkoľvek iným spôsobom, 
aby mohla poskytovať služby požadované investormi a dodržiavať povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákonov a predpisov. Medzi osobné 
údaje o investoroch, ktoré spracováva správcovská spoločnosť, patrí predovšetkým meno, kontaktné údaje (vrátane poštovej alebo 
elektronickej adresy), identifikačné daňové číslo (DIČ), bankové údaje, investovaná suma a suma vložená do fondov („osobné údaje“).“ 
Každý investor môže na základe vlastného rozhodnutia odmietnuť poskytnúť správcovskej spoločnosti svoje osobné údaje. Avšak v  danom 
prípade správcovská spoločnosť môže odmietnuť žiadosť o upísanie akcií. Každý investor má právo: (i) prezerať si svoje osobné údaje (v 
niektorých prípadoch aj v bežne používanom formáte, čitateľnom strojom); (ii) požiadať o úpravu svojich osobných údajov (ak sú 
nesprávne a neúplné); (iii) požiadať o odstránenie svojich osobných údajov, keď už správcovská spoločnosť alebo SICAV nemajú zákonné 
oprávnenie na ich spracovanie; (iv) požiadať o obmedzenie svojich osobných údajov; (v) zakázať spracovanie svojich údajov správcovskou 
spoločnosťou za určitých okolností a (vi) podať reklamáciu na príslušnom dozornom orgáne, pričom o uplatnenie týchto práv musí požiadať 
a žiadosť zaslať správcovskej spoločnosti na adresu jej sídla. Osobné údaje sa spracovávajú predovšetkým za účelom realizácie  príkazov 
na upisovanie, spätné odkúpenie a konverziu akcií, úhrady dividend investorom, správy účtov, správy vzťahov so zákazníkmi, vykonávania 
kontrol praktík nadmerného obchodovania a obdobia trhového záujmu, daňovej identifikácie v súlade so zákonmi a predpismi 
Luxemburska alebo iných krajín [vrátane zákonov a predpisov týkajúcich sa programu FATCA alebo CRS (skratka „CRS“ znamená 
„Common Reporting Standard“ (Spoločný štandard vykazovania) alebo spoločná norma o podávaní priznaní a označuje globálny štandard 
pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch na účely správy daní, vypracovaný OECD a zavedený najmä smernicou 
2014/107/EÚ)] a za účelom dodržiavania platných predpisov týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí. Osobné údaje poskytnuté 
investormi sa spracovávajú aj v súlade s vedením registra akcionárov SICAV. Osobné údaje sa môžu spracovávať aj na účely získavania 
nových zákazníkov. Každý investor má právo zakázať používanie svojich osobných údajov na účely vyhľadávania nových zákazníkov  na 
základe písomnej žiadosti zaslanej SICAV. Správcovská spoločnosť môže požadovať od investorov súhlas na zhromažďovanie alebo 
spracovávanie ich osobných údajov v niektorých situáciách, napríklad na marketingové účely. Investori môžu kedykoľvek stiahnuť svoj 
súhlas. Správcovská spoločnosť spracováva osobné údaje investorov aj vtedy, keď je toto spracovanie potrebné na dodržanie svojej 
zmluvy s príslušnými investormi, alebo keď to zákon vyžaduje, napríklad, ak SICAV prijala takúto žiadosť od pracovníka verejnej správy 
alebo iného pracovníka štátnej správy. Správcovská spoločnosť spracováva osobné údaje investorov aj vtedy, keď má na to zákonný 
nárok a ak práva investorov na ochranu ich údajov nemajú v tejto súvislosti prevahu. Napríklad SICAV má zákonný nárok zaručiť  správnu 
prevádzku svojej spoločnosti. Osobné údaje sa môžu poskytovať pobočkám a subjektom tretích strán, ktoré sa podieľajú na činnosti 
SICAV, medzi ktoré patrí predovšetkým správcovská spoločnosť, centrálna administratíva, depozitár, sprostredkovateľ prevodu a  
distribútori, ktorí sa nachádzajú v Európskej únii. Osobné údaje sa môžu tiež poskytovať subjektom, ktoríésa nachádzajú v krajinách, ktoré 
nie sú členskými štátmi Európskej únie, a ktorých zákony o ochrane osobných údajov nezaručujú nevyhnutne adekvátnu úroveň ochrany. 
Pri upísaní akcií každý investor výslovne akceptuje poskytnutie svojich osobných údajov vyššie uvedeným subjektom a ich spracovanie 
týmito subjektmi vrátane subjektov, ktoré pôsobia mimo Európskej únie a predovšetkým v krajinách, ktoré nezaručujú nevyhnutne  
adekvátnu úroveň ochrany. Správcovská spoločnosť alebo SICAV môže tiež poskytovať osobné údaje tretím stranám, ako sú napríklad 
vládne alebo zákonodárne organizácie vrátane daňových úradov na území Európskej únie alebo mimo neho v súlade s platnými zákonmi a 
predpismi. Osobné údaje sa môžu zverejňovať daňových úradom v Luxembursku, ktoré môžu následne vystupovať ako zodpovedné za 
spracovanie údajov a poskytnúť ich daňovým úradom v iných krajinách. Investori môžu získať viac podrobnejších informácií o tom, ako 
SICAV zaručuje, že sú poskytovania osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov, na základe žiadosti zaslanej 
SICAV na adresu sídla správcovskej spoločnosti. Osobné údaje sa neuchovávajú po dobu dlhšiu, ako je potrebné, na účely spracovania 
týchto údajov, ak platné predpisy neukladajú minimálnu dobu archivácie. “ 

 
2. Typy povolených finančných záruk 

 

Hotovosť sa denominuje v devíze jedného z členských štátov OECD. 

 

3. Diverzifikácia finančných záruk 

 
Limit finančných záruk vo výške 100 % sa vzťahuje aj na cenné papiere vydané alebo zaručené členským štátom OECD. 

 

4. Rizikové faktory 

 
Riziká týkajúce sa každého podfondu boli aktualizované v niektorých technických záznamoch. 
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Investori si musia pozorne prezrieť tieto informácie. 
 
Okrem toho bol do prospektu pridaný aj nový rizikový faktor: 

Riziko úpravy referenčného indexu vydavateľom tohto indexu: Akcionári sú upozornení, že vydavateľ referenčného indexu 

môže svojvoľne rozhodnúť, ako aj upraviť vlastnosti príslušného referenčného indexu, pri ktorom vystupuje ako sponzor. Od 

vydavateľa indexov sa nemusí v súlade s podmienkami licenčnej zmluvy vyžadovať, aby držiteľom licencie, ktorí používajú 

príslušný referenčný index (vrátane SICAV) adekvátne vopred oznámil akúkoľvek zmenu tohto referenčného indexu. V dôsledku 

toho SICAV nebude môcť vopred informovať akcionárov príslušných podfondov o zmenách vykonaných vydavateľom príslušného 

indexu, ktoré sa túkajú vlastnosti príslušného referenčného indexu. 

 
5. Pôžička cenných papierov 

 
Investori sú informovaní o tom, že Candriam France bola oprávnená zveriť inému subjektu všetky činnosti a/alebo úlohy (alebo ich 
časť), ktoré sa týkajú zavedenia operácií týkajúcich sa požičiavania a vypožičiavania cenných papierov niektorých podfondov 
SICAV. 
 

*** 
 
Tieto úpravy vstúpia do platnosti 1. júla 2018, okrem ustanovení týkajúcich sa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, 
ktoré vstúpia do platnosti 25. mája 2018 v súlade s legislatívou.  

 
Akcionári, ktorí nesúhlasia s vyššie uvedenými úpravami, môžu požiadať o vyplatenie svojich akcií bez poplatkov do jedného 

mesiaca od 18. mája. 2018. 

 
*** 

 
Prospekt s dátumom 1. júla  2018, ako aj kľúčové informačné dokumenty pre investora sú bezplatne k dispozícii v sídle spoločnosti 

SICAV alebo sú dostupné na nasledujúcej adrese: www.candriam.com. 
 

Predstavenstvo 

http://www.candriam.com/

