CAD Medium
Podfond společnosti KBC MULTI INTEREST
Veřejná investiční společnost podle belgického právního řádu (Bevek) a s investiční
politikou podléhající podmínkám směrnice 2009/65/ES
Akciová společnost
Sídlo společnosti: Havenlaan 2 – 1080 Brusel
Identifikační číslo: 0448.688.049 v Rejstříku právnických osob v Bruselu

Akcionáři podfondu CAD Medium (dále jen „podfond“) otevřené investiční společnosti podle
belgického práva (Bevek), s investiční politikou podléhající podmínkám směrnice 2009/65/ES KBC
MULTI INTEREST, zapsané do rejstříku právnických osob jako akciová společnost (dále jen
„investiční společnost“), jsou tímto zváni na zasedání mimořádné valné hromady podfondu, která se
bude konat dne 13. dubna 2018 od 9.30 v sídle investiční společnosti, aby rozhodli o následujících
bodech pořadu jednání a návrzích řešení:
POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
A. Pořad jednání mimořádné valné hromady podfondu CAD Medium
1.

Schválení zprávy představenstva investiční společnosti (dále jen „představenstvo“), účetní závěrku
podfondu k 15. lednu 2018 a zprávy auditora.

Návrh 1: Schválení zprávy představenstva, účetní závěrky k 15. lednu 2018 a zprávy auditora.
2.

Ukončení a likvidace podfondu

Představenstvo konstatuje, že hodnota aktiv spravovaných podfondem poklesla, což značně narušilo
schopnost tato aktiva spravovat co nejúčinněji z hlediska vynaložených nákladů. To maří snahu
dosáhnout účelu, pro který byl podfond, jako subjekt kolektivního investování, založen.
Ve své analýze použití Článku 157 §1 belgického Královského výnosu ze dne 12. listopadu 2012
týkajícího se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, které splňují
podmínky Směrnice 2009/65/ES, představenstvo dále konstatuje, že pro akcionáře podfondu existují
alternativní investiční příležitosti. Akcionáři budou moci tyto alternativní investiční příležitosti
bezplatně upsat, s výjimkou veškerých daní, v zákonné lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bude
likvidační hodnota splatná.
Představenstvo navrhuje akcionářům podfondu, aby bezplatně (s výjimkou daní) upsali akcie podfondu
„KBC Renta Canarenta“ lucemburské investiční společnosti SICAV (Société d’Investissement à Capital
Variable).
Podobně jako podfond, který představenstvo navrhuje ukončit a dát do likvidace, také podfond
Canarenta v současné době investuje svá aktiva zejména do kanadských státních dluhopisů.
Představenstvo v této souvislosti konstatuje, že investiční politika podfondu nepožaduje výslovně
investovat výhradně do státních dluhopisů; podfondům je rovněž povoleno investovat aktiva zejména
do podnikových dluhopisů. Na rozdíl od podfondu, který má být ukončen a dán do likvidace, umožňuje
investiční politika podfondu Canarenta také investice do dluhopisů a / nebo dluhových nástrojů, které
ratingové agentury Standard & Poor's, Moody's nebo Fitch neudělily rating investičního stupně
(investment grade) nebo nemají rating. V důsledku této možnosti je odhadované úvěrové riziko u
podfondu Canarenta vyšší než odhadované riziko u podfondu, který má být ukončen a dán do likvidace.
Představenstvo na závěr poznamenává, že podfond Canarenta by měl vždy investovat alespoň 90 %
svých aktiv do podniků nebo veřejných subjektů, které přijaly zásady společenské odpovědnosti.
Podfond Canarenta nabízí alternativu jak držitelům kapitalizačních či distribučních akcií třídy Classic
Shares, tak držitelům kapitalizačních akcií třídy Institutional B Shares podfondu, jenž má být ukončen
a dán do likvidace. Akcionáři, kteří se rozhodnou bezplatně přejít k této alternativě, se dostanou do
nákladově efektivněji řízeného prostředí, které těží z potenciálně větších úspor z rozsahu.

Náklady na likvidaci podfondu budou oznámeny dne 28. března 2018.
Zprávu představenstva, sepsanou v souladu s Oddílem 181 §1, odstavec 1 belgického Zákona
o společnostech, je možno obdržet v sídle investiční společnosti nebo od poskytovatelů finančních
služeb podfondu, na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel. K této zprávě je připojena účetní závěrka, v němž
jsou shrnuta majetek a závazky podfondu ke dni 15. ledna 2018 spolu se související zprávou auditora.
Návrh 2: Schválení ukončení a likvidace podfondu
3.

Jmenování likvidátora

Návrh 3: Jmenování pana Jorise De Vose likvidátorem.
4.

Určení pravomocí a odměny likvidátora

Návrh 4: Udělení co nejrozsáhlejších pravomocí likvidátorovi, jak jsou stanoveny v Oddílu 186 a násl.
belgického Zákona o společnostech. Odměna za mandát jmenovaného likvidátora činí 2 750 eur za
podfond.
5.

Pravomoci

Návrh 5: Udělení všech pravomocí a mandátů společnosti DLA Piper UK LLP (Brussels) k přijetí
nezbytných kroků, pokud jde o správu DPH, a společnosti Crossroads Bank for Enterprises k úspěšnému
dokončení likvidace.
6.

Změna stanov

Návrh 6: Vymazání podfondu ze Článku 22 koordinovaných stanov investiční společnosti.
Poskytovateli finančních služeb podfondu jsou společnosti:
KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussels
CBC Banque SA, Avenue Albert Ier 60, B-5000 Namur
Podle Článku 196 odst. 4 královského výnosu ze dne 12. listopadu 2012 týkajícího se subjektů
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, které splňují podmínky stanovené Směrnicí
2009/65/ES, stanovení čisté hodnoty aktiv, vyřízení žádostí o změnu podfondu, vydávání a odkup akcií
budou pozastaveny s účinností od 27. března 2018.
Akcionáři, kteří si přejí bezplatně (s výjimkou daní) upsat akcie podfondu KBC Renta Canarenta, se
mohou obrátit na poskytovatele finančních služeb podfondu, a to po dobu jednoho měsíce počínaje
datem splatnosti likvidační hodnoty, konkrétně od 9. května 2018 do 9. června 2018.
Příležitost k upisování akcií podfondu KBC Renta Canarenta je nabízena každému akcionáři podfondu
KBC Multi Interest do výše celkové likvidační hodnoty jeho akcií, případně zvýšené o takovou částku,
aby akcionář nezískal žádné zlomky akcií podfondu KBC Renta Canarenta.
Žádáme akcionáře, kteří se chtějí valné hromady zúčastnit, aby dodrželi ustanovení Článku 14 stanov.
Držitelé zaknihovaných akcií podfondu musí do 7. dubna 2018 17.00 informovat představenstvo
investiční společnosti doporučeným dopisem o svém úmyslu zúčastnit se mimořádné valné hromady a
o počtu akcií, které chtějí při hlasování zastupovat; o tom, zda byl tento požadavek splněn, rozhodne
datum poštovního razítka.
Valná hromada je usnášení schopná a rozhoduje bez ohledu na to, jak velkou část základního kapitálu
budou přítomní akcionáři zastupovat. Usnesení mohou být přijata prostou většinou odevzdaných hlasů.
Představenstvo

