Horizon
Veřejná investiční společnost dle belgického práva
Avenue du Port 2
1080 Bruxelles
Oznámení akcionářům
Akcionáři podfondu "Access India Fund" Horizon (Public SICAV podle belgického práva), jsou zváni k účasti na mimořádné
valné hromadě se bude konat dne 30. září 2015 v prostorách KBC Bank NV, Havenlaan 2, Brusel, v 9,00 hodin.

Pořad jednání
1. Zařazení podfondu "Access India Fund" do čl. 22 Stanov společnosti, který bude znít takto:
Investiční politika podfondů není zaměřena na sledování určité referenční hodnoty s vyjímkou následujících podfondů: Access
Fund Brazil, Access Fund Russia, Access India Fund and Access Fund CSOB Cesky Akciový (PX ®). Referenční hodnota,
která může být sledována později, bude zařazena do prospektu.
Návrh usnesení: změna Stanov společnosti zařazením podfondu "Access India Fund" do článku 22.
2. Uvedení Stanov do souladu
Návrh usnesení: schválení Stanov, které nahradí stávající stanovy, k 2.11.2015
O bodech programu se právoplatně rozhoduje 3/4 většina hlasů přítomných nebo zastoupených akcií, aniž by se vyžadovalo
kvorum.
Mají-li akcie stejnou hodnotu, poskytuje každá právo na jeden hlas. Pokud stejnou hodnotu nemají, zastupuje každá počet
hlasů úměrně části kapitálu, kterou zastupuje, přičemž akcie, která zastupuje nejslabší podíl, je počítána jako jeden hlas. Se
zlomky hlasů se nepočítá. Akcionář se může nechat zastupovat na základě písemné plné moci.
Akcie lze složit do 22. září 2015 (do 18 h) ve všech pobočkách KBC Bank NV a CBC Banque NV. Majitelé akcií na jméno nebo
dematerializovaných akcií musejí pět celých dnů před stanoveným datem mimořádné valné hromady informovat písemně
představenstvo Společnosti o svém záměru zúčastnit se mimořádné valné hromady s uvedením počtu akcií, za které se budou
účastnit hlasování. Majitelé dematerializovaných akcií se mohou mimořádné valné hromady zúčastnit pouze v případě, že
splnili formality uvedené v Zákoníku o společnostech (Wetboek van vennootschappen).
Majitelé akcií mohou své případné písemné dotazy, které se budou projednávat během valné hromady, zaslat na adresu
vragenAVfondsen@kbc.be.
Prospekt, Klíčové informace pro investory a poslední pravidelné zprávy ve francouzštině a angličtině lze zdarma obdržet v
pobočkách finančních ústavů: KBC Bank NV a CBC Banque NV nebo prostřednictvím webové stránky www.kbcam.be.
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