KBC RENTA
Investiční společnost s proměnným základním kapitíálem
80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
zapsaná v lucemburském rejstříku právnických osob pod č. B 23.669

Oznámení akcionářům
Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo tímto zve akcionáře investiční společnosti KBC RENTA na mimořádnou
valnou hromadu, která se bude konat 17. dubna 2019 od 14.00 v sídle společnosti, aby
rozhodli o následujících bodech na pořadu jednání:
1. Aktualizace stanov, aby odrážely platnost zákona ze 17. prosince 2010 ve znění
pozdějších úprav, mimo jiné nový režim, který tento zákon stanovuje pro
vnitrostátní i mezinárodní fúze SKICP,
2. Rozhodnutí o tom, že nebude nadále možno vydávat akcie na doručitele, čemuž
předcházel povinný odkup všech akcií na doručitele nevázaných na majitele dne
18. února 2016; v současné době žádné nevázané akcie na doručitele nejsou
vydány.
3. Zrušení následující věty v Článku 23, C., d) stanov: pokud některý z aktiv nebo
pasiv nemůže být přiřazeno určité třídě akcií, přidělí se všem třídám úměrně k
čistým hodnotám aktiv jednotlivých podfondů, přičemž všechny závazky bez
ohledu na třídu, do které jsou přiděleny, jsou pro společnost závazné jako celek,
není-li s věřiteli dohodnuto jinak,“.
Formuláře k zastupování jsou k dispozici v sídle investiční společnosti.
Akcionáře tímto informujeme o tom, že rozhodnutí jsou platná pouze tehdy, je-li na valné
hromadě zastupována alespoň polovina akcií emitovaných společností a je-li rozhodnutí
schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných nebo zastupovaných akcionářů.
V opačném případě bude svolána druhá valná hromada. Během druhé mimořádné valné
hromady se bude rozhodovat o stejných bodech pořadu jednání a rozhodnutí budou platně
přijata bez ohledu na počet zastoupených akcií, s výhradou výše uvedeného kvora (2/3
hlasů nebo jednomyslně).
Akcionáři se budou moci valné hromady zúčastnit po ověření jejich totožnosti, přičemž musí
přinejmenším pět bankovních pracovních dnů v Lucembursku předem písemně informovat
představenstvo o svém záměru se valné hromady zúčastnit.
Prospekt, dokument Klíčové informace pro investory a poslední výroční zprávy jsou
k dispozici v sídle správcovské společnosti KBC Asset Management S.A. a na přepážkách
finančních institucí, které investiční společnosti zajišťují finanční služby.
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