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Esch-sur-Alzette, 7. apríla 2020 

 
 

Pozvánka na účasť na riadnom valnom zhromaždení akcionárov 
 
Vážený akcionár, 
 
srdečne Vás pozývame na riadne valné zhromaždenie akcionárov (ďalej len „zhromaždenie“), ktoré sa 
uskutoční 20. apríla 2020 o 11:30 (luxemburského času) v priestoroch spoločnosti RBC Investor & 

Treasury Services, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette. Program je nasledovný: 
 

1. Predloženie správ správnej rady a schválených štatutárnych audítorov k 31. decembru 2019. 
 

2. Schválenie výkazu čistého majetku a výkazu zmien v čistom majetku pre hospodársky rok k 31. 

decembru 2019. 
 

3. Rozdelenie čistých výsledkov pre hospodársky rok k 31. decembru 2019. 
 

4. Udelenie absolutória menovaným riaditeľom pre hospodársky rok, ktorý končí 31. decembra 
2019: 
 

 Pán Vincent HAMELINK 
 Pán Jean-Yves MALDAGUE 

 Pán Koen VAN DE MAELE 
 Pán Jan VERGOTE 
 Candriam Luxembourg, zastupuje pán Jean-Yves MALDAGUE 

  
5. Návrh, aby boli aktuálni riaditelia znova zvolení na obdobie, ktoré začína riadnym valným 

zhromaždením a končí riadnym valným zhromaždením v roku 2021: 

 
 Pán Vincent HAMELINK 

 Pán Jean-Yves MALDAGUE 
 Pán Koen VAN DE MAELE 
 Pán Jan VERGOTE 
 Candriam Luxembourg, zastupuje pán Jean-Yves MALDAGUE 
 

6. Návrh, aby bola pani Annemarie ARENS zvolená za nezávislú riaditeľku správnej rady na obdobie, 
ktoré začína riadnym valným zhromaždením a končí riadnym valným zhromaždením v roku 2021 
(so súhlasom úradu CSSF), a stanovenie odmeny pre nezávislú riaditeľku.  

 
7. Návrh, aby bol schválený štatutárny audítor – spoločnosť PricewaterhouseCoopers, 2 rue Gerhard 

Mercator, BP 1443, L-1014 Luxemburg – znova zvolený na funkčné obdobie jedného roka, ktoré 
končí riadnym valným zhromaždením v roku 2021. 

 
Z organizačných dôvodov sa od akcionárov, ktorí sa chcú zúčastniť zhromaždenia osobne, vyžaduje 
registrácia u investičnej spoločnosti CANDRIAM MONEY MARKET odoslaním e-mailu na adresu 
legal_fund_management@candriam.com alebo listu na adresu Candriam Luxembourg, Legal Fund 
Management Department, 19-21 route d’Arlon, L-8009 STRASSEN. Registrácia musí byť doručená 

najneskôr do polnoci 15. apríla 2020 (luxemburského času). 

 
Vzhľadom na mimoriadne okolnosti spôsobené epidémiou ochorenia COVID-19 a vzhľadom na skutočnosť, 
že sa zhromaždenie nemusí uskutočniť fyzickým spôsobom platí, že ak by ste chceli hlasovať o 
jednotlivých bodoch programu, odporúčame Vám použiť priložené splnomocnenie. Z organizačných 
dôvodov Vás žiadame, aby ste vyplnili a podpísali uvedené splnomocnenie a odoslali ho e-mailom na 
adresu legal_fund_management@candriam.com alebo poštou na adresu Candriam Luxembourg, Legal 
Fund Management Department, 19-21 route d’Arlon, L-8009 STRASSEN. Splnomocnenie musí byť 

doručené najneskôr do polnoci 15. apríla 2020 (luxemburského času). 
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Oznamujeme Vám, že jednotlivé body programu zhromaždenia nevyžadujú splnenie 
uznášaniaschopnosti, a že rozhodnutia sa prijmú jednoduchou väčšinou hlasov prítomných alebo 
zastúpených akcionárov. 
 

Práva akcionára zúčastniť sa na zhromaždení a uplatniť si hlasovacie právo pridelené jeho akciám sú 
stanovené na základe akcií, ktoré príslušný akcionár vlastní v piaty deň pred konaním zhromaždenia, t. j. 
15. apríla 2020 (luxemburského času). 
 
Pripomíname, že výročná správa je dostupná bezplatne na požiadanie na oficiálnej adrese spoločnosti 
alebo sa dá na požiadanie bezplatne odoslať poštou.  

 
S pozdravom 
 
CANDRIAM MONEY MARKET  
Správna rada 

 
Príloha: Splnomocnenie 

 
 



 

SPLNOMOCNENIE 
 

 
Podpísaný/í _________________________________________________________________ 

 
držiteľ/držitelia 
 

________________ akcií CANDRIAM MONEY MARKET Euro 
   

 celkovo  

 

investičnej spoločnosti CANDRIAM MONEY MARKET 

Société d’Investissement à Capital Variable 
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette 

Obchodný register Luxembursko, B-26803 
(ďalej len „spoločnosť“) 

 

 
na základe tohto splnomocnenia menuje/jú ako zástupcu, s právom na náhradu, predsedu riadneho valného 

zhromaždenia, alebo pani/pána 
 

_____________________________________________________ 
 
 
a udeľuje/jú mu plnú moc pri zastupovaní podpísaných osôb na riadnom valnom zhromaždení akcionárov uvedenej 

spoločnosti, ktoré sa uskutoční v priestoroch spoločnosti RBC Investor & Treasury Services, 14, Porte de France, L-
4360 Esch-sur-Alzette dňa 20. apríla 2020 o 11:30 (luxemburského času) alebo na odloženom zhromaždení. 
 
Toto splnomocnenie poskytuje nasledujúce oprávnenia: 
 

 zúčastniť sa na tomto riadnom valnom zhromaždení akcionárov a akomkoľvek ďalšom zhromaždení, ktoré sa 
bude následne konať, ak sa prvé zhromaždenie nemohlo uskutočniť, 

 zúčastniť sa na všetkých rokovaniach a hlasovaniach o všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa vopred 

stanoveného programu a na účely uvedené vyššie, 
 vykonať všetky opatrenia, ktoré zástupca považuje za užitočné a nevyhnutné v záujme spoločnosti, 

schváliť a podpísať všetky dokumenty a zápisnice s prísľubom, že tieto kroky budú ratifikované. 
 
Na tento účel udeľuje podpísaná osoba zástupcovi splnomocnenie rokovať o nasledujúcom programe: 
 

  Schválenie Odmietnutie Zdranie sa 

1. Predloženie správ správnej rady a schválených štatutárnych 
audítorov k 31. decembru 2019. 
 

   

2. Schválenie výkazu čistého majetku a výkazu zmien v čistom 

majetku pre hospodársky rok k 31. decembru 2019. 
 

   

3. Rozdelenie čistých výsledkov pre hospodársky rok k 31. 
decembru 2019. 

 

   

4. Udelenie absolutória menovaným riaditeľom pre hospodársky rok, 
ktorý končí 31. decembra 2019: 
 

 Pán Vincent HAMELINK 
 Pán Jean-Yves MALDAGUE 
 Pán Koen VAN DE MAELE 

 Pán Jan VERGOTE 
 Candriam Luxembourg, zastupuje pán Jean-Yves 

MALDAGUE 
  

   

  



5. Návrh, aby boli aktuálni riaditelia znova zvolení na obdobie, ktoré 
začína riadnym valným zhromaždením a končí riadnym valným 
zhromaždením v roku 2021: 

 

 Pán Vincent HAMELINK 
 Pán Jean-Yves MALDAGUE 
 Pán Koen VAN DE MAELE 
 Pán Jan VERGOTE 
 Candriam Luxembourg, zastupuje pán Jean-Yves 

MALDAGUE 

 

   

6. Návrh, aby bola pani Annemarie ARENS zvolená za nezávislú riaditeľku 
správnej rady na obdobie, ktoré začína riadnym valným 
zhromaždením a končí riadnym valným zhromaždením v roku 2021 
(so súhlasom úradu CSSF), a stanovenie odmeny pre nezávislú 

riaditeľku.  

 

   

7. Návrh, aby bol schválený štatutárny audítor – spoločnosť 
PricewaterhouseCoopers, 2 rue Gerhard Mercator, BP 1443, L-1014 
Luxemburg – znova zvolený na funkčné obdobie jedného roka, ktoré 

končí riadnym valným zhromaždením v roku 2021. 

 

   

 
 
Udelené v                             , dňa                          2020 
 

 
Podpis: _________________________________ 
 


