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POZVÁNKA NA MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV 
 
Keďže sa na mimoriadnom valnom zhromaždení Candriam Equities L (ďalej len „SICAV“), ktoré sa konalo 8. júna 2018, 
nedosiahla požadovaná uznášaniaschopnosť podľa článku 450-3 luxemburského zákona z 10. augusta 1915 o obchodných 
spoločnostiach, pozývame akcionárov na účasť na druhom mimoriadnom valnom zhromaždení (ďalej len „zhromaždenie“), 
ktoré sa bude konať 29. júna 2018 o 11.00 hod. (luxemburského času) v priestoroch spoločnosti Candriam Luxembourg na 
adrese 19-21, route d’Arlon, Serenity – Bloc B, L-8009 Strassen, a na ktorom sa budú prijímať rozhodnutia o týchto bodoch 
programu: 
 

1. prepracovanie celých stanov SICAV; 

2. vstúpenie úprav stanov do platnosti v nasledujúci deň po dni konania zhromaždenia. 

*** 
Oznamujeme akcionárom, že na jednotlivé body programu zhromaždenia sa nevzťahujú nijaké podmienky 
uznášaniaschopnosti, a že na platnosť uznesení je potrebné zhromaždiť najmenej dve tretiny hlasov. 
 
Právo akcionára zúčastniť sa na zhromaždení a uplatniť si hlasovacie právo priradené k jeho akciám sa určuje v závislosti od 
akcií, ktoré daný akcionár vlastní o polnoci piaty deň, ktorý predchádza zhromaždeniu, čiže o polnoci 24. júna 2018 
(luxemburského času ). 
 

*** 
 
Ak sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť, môžete sa nechať zastupovať na základe priloženého splnomocnenia. Z 
organizačných dôvodov je potrebné toto splnomocnenie vyplniť, podpísať a zaslať do 24. júna 2018 na adresu spoločnosti 
Candriam Luxembourg, 19-21, route d’Arlon, Serenity – Bloc B, L-8009 Strassen (oddelenie Legal Fund Management) alebo 
faxom na číslo +352 27 97 49 40. 
 
Z organizačných dôvodov informujeme akcionárov, ktorí sa chcú osobne zúčastniť na zhromaždení, aby sa zaregistrovali do 
24. júna 2018 na adrese spoločnosti Candriam Luxembourg, 19-21, route d’Arlon, Serenity – Bloc B, L-8009 Strassen 
(oddelenie Legal Fund Management) (fax +352 27 97 49 40). 
 
Znenie navrhovaných úprav stanov na požiadanie bezplatne poskytne Candriam Luxembourg. 
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