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POZVÁNKA NA MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV 

 
Keďže sa na mimoriadnom valnom zhromaždení Candriam Quant (ďalej len „SICAV“), ktoré sa konalo 28. mája 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 18. júna 2018 o 14.45 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 13. 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 13. 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 
13. 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. 
 

Predstavenstvo. 
 

 



PROXY FORMULÁR 

 

Dolu podpísaní __________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

vlastníci ______________ akcií spoločnosti: 

 

CANDRIAM QUANT 

Société d'investissement à capital variable 

Sídlo: 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette 

Obchodný register a register spoločností Luxemburg B-87647 

 

týmto dokumentom splnomocňujú _________________________ alebo predsedu zhromaždenia na účel ich 

zastupovania na mimoriadnom valnom zhromaždení vyššie uvedenej spoločnosti, ktoré sa bude konať 18. 

júna 2018 o 14.45 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 bude prerokovávať 

nasledujúci program: 

 

PROGRAM: 

 

1. prepracovanie celých stanov SICAV; 

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

 

V dôsledku toho mu umožňujú zúčastniť sa tohto zhromaždenia; podieľať sa na všetkých rokovaniach; hlasovať 

o všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa vopred uvedeného programu a vyššie uvedeného účelu; prijímať všetky 

opatrenia, ktoré zhodnotí ako užitočné pre záujmy spoločnosti; schvaľovať a podpisovať všetky dokumenty a 

zápisnice; zastupovať a vo všeobecnosti urobiť všetko potrebné k ratifikácii listín. 

 

Aby ste boli náležite zastupovaní na tomto zhromaždení, žiadame Vás, aby ste toto splnomocnenie vrátili 

náležite vyplnené, datované a podpísané 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 

do 13. júna 2018 (posledný deň). 

 

Vypracované v ________________________________, ______________________________2018. 

 

 

Podpis: 

 


