Strategic Interest,
podfond společnosti IN.focus,
veřejného otevřeného fondu kolektivního investování dle belgického práva
na jehož investice se vztahují podmínky Směrnice 2009/65/ES.

Akcionáře podfondu Strategic Interest („podfond“) veřejného otevřeného investičního fondu IN.focus
řídícího se podle belgického právního řádu, na jehož investice se vztahují podmínky Směrnice
2009/65/ES, (‘the Fund’) a jehož správcovskou společností je KBC Asset Management NV
(„správcovská společnost“), tímto zveme na mimořádnou valnou hromadu akcionářů podfondu, která
se bude konat dne 28. února 2018 od 9.30 v sídle správcovské společnosti fondu na adrese Havenlaan
2, 1080 Brusel, aby projednali následující body na pořadu jednání i navrhovaná rozhodnutí a rozhodli o
nich:
POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

1.

Schválení zprávy představenstva správcovské společnosti (dále jen „představenstvo“), účetní
závěrky ke dni 30. listopadu 2017 a zprávy auditora.

Návrh 1: Schválení zprávy představenstva správcovské společnosti, účetní závěrky ke dni 30. listopadu
2017 a zprávy auditora.
2.

Ukončení a likvidace podfondu Strategic Interest.

2.1 Stručné odůvodnění a zpráva představenstva správcovské společnosti.
Představenstvo konstatuje, že hodnota aktiv spravovaných podfondem výrazně 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
Zprávu představenstva, sestavenou v souladu s oddílem 181 § 1, odst. 1 belgického Zákona o
společnostech, lze získat v sídle správcovské společnosti a od poskytovatelů finančních služeb podfondu
na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel. K této zprávě je připojen účetní výkaz, v němž jsou shrnuta aktiva
a závazky podfondu k 30. listopadu 2017 spolu se související zprávou auditora.
2.2 Bezúplatné upsání podílů v jiných standartních fondech kolektivního investování nebo podfondech
a příslušné podmínky, které se na ně vztahují.
Ve své analýze k 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 upsat bez poplatků,
s výjimkou veškerých daní, v zákonné lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy je likvidační hodnota splatná.
V tomto ohledu představenstvo vyzývá akcionáře podfondu, aby upsali akcie, bez poplatků, v podfondu
„EURO Medium“ veřejné otevřené investiční společnosti podle belgického právního řádu, na jejíž
investice se vztahují podmínky stanovené ve Směrnici 2009/65/ES, KBC Multi Interest.
Oba subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů investují do dluhopisů,
dluhových nástrojů, vkladů, fondů peněžního trhu a/nebo hotovosti. Dluhopisová část portfolia obou
fondů je v současné době tvořena hlavně státními dluhopisy denominovanými v eurech. Na rozdíl od
navrhované alternativy, která investuje především do finančních nástrojů denominovaných v eurech, má
podfond, který má být zrušen a zlikvidován, profitovat zejména z očekávaného trendu desetiletých
swapových sazeb v eurech a za tímto účelem drží dlouhé nebo krátké pozice v úrokových swapech. Oba
podfondy jsou denominovány v eurech. Podfond KBC Multi Interest EURO Medium nabízí alternativu
jak pro kapitalizační akcie Classic Shares, tak pro kapitalizační akcie Institucional B Shares podfondu,
který má být zrušen a zlikvidován. Investoři, kteří se rozhodnou investovat do navrhované alternativy,

budou investovat do veřejné investiční společnosti s větším objemem spravovaných aktiv a budou tak
mít možnost těžit z úspor z rozsahu.
Akcionáři, kteří výše uvedené chtějí učinit, se mohou obrátit na poskytovatele finančních služeb těchto
podfondů, aby ve lhůtě jednoho měsíce počínaje datem splatnosti likvidační hodnoty, a to od 4. dubna
2018 do 4. května 2018, bez poplatků, s výjimkou veškerých daní, upsali akcie podfondu KBC Multi
Interest EURO Medium.
Poskytovateli finančních služeb podfondu jsou společnosti:
KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brusel
CBC Banque SA, Grote Markt 5, 1000 Brusel
Příležitost k upisování akcií podfondu KBC Multi Interest EURO Medium je nabízena každému
akcionáři podfondu do výše celkové likvidační hodnoty jeho akcií, případně zvýšené o takovou částku,
aby akcionář nezískal žádné zlomky akcií podfondu KBC Multi Interest EURO Medium.
Náklady na likvidaci podfondu budou zveřejněny dne 14. února 2018.
2.3 Pozastavení výpočtu čisté hodnoty aktiv
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 čistého hodnoty aktiv, vyřízení žádostí o změnu podfondu a nákup a odkup akcií
budou pozastaveny s účinností od 13. února 2018.
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.

Úprava prospektu

Návrh 5:: Návrh nahradit text článku 22, odstavec 1 prospektu fondu následujícím textem:
„Každý podfond smí investovat více než 10 % svých aktiv do jednotek ostatních standartních fondů
kolektivního investování, s výjimkou podfondu Private Banking Active Income Selection and Income
Portfolio.”
Žádáme akcionáře, kteří se chtějí valné hromady zúčastnit, aby dodrželi ustanovení článku 14 prospektu
fondu. Držitelé registrovaných nebo zaknihovaných akcií podfondu musí do 22. února 2018 do 17.00
informovat představenstvo správcovské společnosti doporučeným dopisem o svém úmyslu zúčastnit se
mimořádné valné hromady a o počet cenných papírů, které chtějí při hlasování zastupovat; o tom, zda
byl tento požadavek splněn, rozhodne datum poštovního razítka.
Tato valná hromada platně projedná a rozhodne bez ohledu na to, jak velkou část základního kapitálu
budou přítomní akcionáři zastupovat. Usnesení mohou být přijata prostou většinou odevzdaných hlasů.
Představenstvo správcovské společnosti.

