Pacifik,
podfond společnosti KBC EQUITY FUND NV,
veřejné otevřené investiční společnosti dle belgického právního řádu,
na jejíž investice se vztahují podmínky Směrnice 2009/65/ES.
Akciová společnost s ručením omezeným
Sídlo společnosti: Havenlaan 2 – 1080 Brusel
Identifikační číslo: 0443.681.463 v Rejstříku právnických osob v Bruselu
Akcionářům podfondu Pacific („Podfond“) otevřené investiční společnosti KBC EQUITY FUND, řídící
se podle belgického právního řádu (Bevek), na jejíž investice se vztahují podmínky Směrnice
2009/65/ES a zapsané v obchodním rejstříku jakožto akciová společnost s ručením omezeným
(„společnost“), tímto oznamujeme, že mimořádná valná hromada akcionářů se bude konat dne
31. srpna 2018 od 9.30 v sídle společnosti, aby projednali následující body na pořadu jednání i
navrhovaná rozhodnutí a rozhodli o nich:
INFORMACE O MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ
A. Pořad jednání mimořádné valné hromady akcionářů podfondu Pacific
1.

Schválení zprávy představenstva společnosti (dále jen „představenstvo“), výkazu o majetku a
závazcích Podfondu ke dni 14. června 2018 a zprávy auditora.

Návrh 1: Schválení zprávy představenstva, výkazu o majetku a závazcích podfondu ke dni 14. června
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 nákladů. To oslabuje princip možných výhod
z jejich rozsahu, které vyplývají ze začlenění subjektu kolektivního investování do převoditelných
cenných papírů.
Ve své analýze případného způsobu použití Článku 157 §1 Královského výnosu ze dne 12. listopadu
2012 o subjektech 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 splatných daní, v zákonné lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy je likvidační
hodnota Podfondu splatná.
Představenstvo vyzývá akcionáře Podfondu, aby upsali bezplatně, s výjimkou veškerých daní, akcie
podfondu „Pacific Equity“ veřejné otevřené investiční společnosti podle belgického právního řádu, jejíž
investice splňují podmínky Směrnice 2009/65/ES, „Plato Institutional Index Fund'“.
Podobně jako Podfond, také podfond Pacific Equity investuje svá aktiva zejména do akcií společností
z oblasti Tichomoří. Představenstvo upozorňuje na skutečnost, že existuje výslovné ustanovení, že by
Podfond měl do společností v oblasti Tichomoří investovat alespoň 75 % aktiv, zatímco investiční
politika podfondu Pacific Equity je založena na sledování indexů, což znamená, že tento podfond
investuje převážně do společností, které jsou zahrnuty do indexu MSCI Pacific. Oba podfondy zároveň
mohou investovat 10 % svých aktiv do podílových jednotek jiných subjektů kolektivního investování.
Stejně tak je čistá hodnota aktiv obou podfondů vzhledem k složení jejich portfolií ovlivněna vysokou
volatilitou.
Představenstvo poukazuje na to, že čisté obchodní jmění akcií třídy Classic Shares navrhovaného
podfondu Pacific Equity je vyjádřeno v japonských jenech, zatímco třída Classic Shares Podfondu je
denominována v eurech. Hodnota ČOJ třídy akcií Institutional B Shares EUR navrhované alternativy je
naopak vyjádřena v eurech, stejně jako tomu je u třídy Institutional B Shares Podfondu. Představenstvo

dále upozorňuje na skutečnost, že základní měna ovlivňuje ohodnocení kurzového rizika. Vyjádření
některé třídy akcií v eurech vede k vyššímu ohodnocení kurzového rizika. U tříd akcií vyjádřených v
japonském jenu se kurzové riziko vyhodnocuje jako „průměrné“; u tříd akcií vyjádřených v eurech je
„vysoké“.
Náklady na likvidaci Podfondu budou oznámeny dne 17. srpna 2018.
Zprávu představenstva, sepsanou v souladu s Článkem 181(1), odstavec 1 Zákona o společnostech, je
možno obdržet v sídle společnosti nebo 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 ke dni 14. června 2018, spolu se související zprávou auditora.
Návrh 2: Schválit ukončení a likvidaci podfondu
3.

Jmenování likvidátora

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

Určení pravomocí a odměny likvidátora

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

Pravomoci

Návrh 5: Udělit všechny pravomoci a mandáty společnosti DLA Piper UK LLP (Brussels), aby mohla
učinit nezbytné kroky týkající se správy DPH, a společnosti Crossroads Bank for Enterprises
k úspěšnému dokončení likvidace.
Poskytovateli finančních služeb podfondu jsou společnosti:
KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel
CBC Banque SA, Avenue Albert 1er 60 B-5000 Namur
Podle Článku 196, prvního odst. (4°) královského výnosu ze dne 12. listopadu 2012 týkajícího se
subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, které splňují podmínky Směrnice
2009/65/ES, stanovení čistého obchodního jmění a vyřízení žádostí o změnu podfondu a emise a nákup
akcií budou pozastaveny s účinností od 16. srpna 2018.
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 21. září
2018 do 21. října 2018, bez poplatků, s výjimkou veškerých daní, upsali akcie podfondu Pacific Equity
společnosti Plato Institutional Index Fund.
Příležitost k upisování akcií podfondu Pacific Equity společnosti Plato Institutional Index Fund je
nabízena každému akcionáři podfondu Fund Pacific společnosti KBC Equity do výše celkové
likvidační hodnoty jeho akcií, případně zvýšené o takovou částku, aby akcionář nezískal žádné zlomky
akcií podfondu Pacific Equity společnosti Plato Institutional Index Fund.
Žádáme akcionáře, kteří se chtějí valné hromady zúčastnit, aby dodrželi ustanovení Článku 14 stanov.
Držitelé zaknihovaných akcií podfondu musí do 25. srpna 2018 do 17.00 informovat představenstvo
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.
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

