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Lucemburský obchodní rejstřík č. B 24.401 
(„společnost“) 

 

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM 
 
Představenstvo společnosti („představenstvo“) rozhodlo o následujících změnách a upřesněních k prospektu společnosti („prospekt“) k datu 15. října 2020: 

1. Aktualizace prospektu ve věci nezávažných změn, které zajistí lepší koherenci a větší přesnost a zároveň soulad s novými/aktualizovanými předpisy 
a/nebo směrnicemi, mimo jiné oddílem otázek a odpovědí ohledně směrnice SKIPCP vydané agenturou ESMA (ref.: ESMA34-43-392). 

2. Změna ustanovení týkajícího se nabízení a prodeje akcií společnosti americkým subjektům v části „Upozornění“ v prospektu, a to následujícím 
způsobem: 

 
„Společnost nebyla registrována podle zákona Spojených států amerických z roku 1940 o investičních společnostech, ve znění pozdějších úprav a změn 
(„zákon o investičních společnostech“). Akcie společnosti nebyly registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve 
znění pozdějších úprav a změn („zákon o cenných papírech“), nebo podle zákonů o cenných papírech kteréhokoli státu Spojených států amerických a takové 
akcie mohou být nabízeny, prodávány nebo jinak převáděny pouze v souladu se zákonem o cenných papírech a zákony příslušného státu nebo jinými zákony 
o cenných papírech. Akcie společnosti nesmí být nabízeny ani prodávány žádnému americkému subjektu, jak je definován v článku 902 nařízení S zákona 
o cenných papírech, ani na jeho účet.“ 

3. Doplnění kapitoly II do části III „Další informace“. „Rizika spojená s investičním prostředím“ prospektu, informace o riziku vyplývajícím z investic do ESG, 
a to v tomto znění: 

„[…] Riziko vyplývající z investic do ESG 
Výběr cenných papírů může zahrnovat další subjektivní rozhodnutí, pokud jsou nastaveny filtry společností typu ESG (společnosti dodržující environmentální, 
sociální a správní zásady). Vzhledem k nedostatku standardizovaných kritérií, dat a standardů ESG se faktory ESG začleněné do investičních procesů mohou 
výrazně lišit. Velmi záleží mimo jiné na investičních tématech, třídách aktiv, investičních filosofiích a subjektivním používání různých kritérií ESG, kterými se 
řídí tvorba portfolia. 
Protože se hodnocení rizik ESG stále vyvíjí, je obtížné je měřit. Správcovská společnost proto musí řídit rizika podfondu na základě nepřímých měřítek rizika, 
jako jsou (relativní) hodnocení společností vzhledem k velkému počtu faktorů ESG potenciálně odvozených z interních a externích zdrojů.“ 

4. Reflektování změny složení představenstva na úrovni společnosti i na úrovni správcovské společnosti, přičemž nové složení představenstva je následující: 
 
Společnost 
 
Předseda:  
pan Dirk Buggenhout 
Představenstvo: 
pan Benoît De Belder 
pan Patrick Den Besten 
pan Jan Jaap Hazenberg 
slečna Sophie Mosnier 
 
Správcovská společnost 
 
pan Satish Bapat 
pan Martijn Canisius 
pan Valentijn van Nieuwenhuijzen 
paní Hester Borrie 
paní Marieke Grobbe 
pan Bob van Overbeek 

5. Změna kapitoly X v části III „Další informace“. „Čistá hodnota aktiv“ prospektu, sladění některých ustanovení týkajících se mechanismu „Swinging Single 
Pricing“ (SSP) se zásadami CSSF pro swing pricing (verze oddílu otázek a odpovědí z 20. a 23. března a ze 7. dubna 2020) upravenými v důsledku pandemie 
COVID-19.  

 
*** 

 
Výše uvedené změny se objeví v nové verzi prospektu dne 15. října 2020. Prospekt a příslušné klíčové informace pro investory („KIID“) budou k dispozici zdarma 
na vyžádání v sídle společnosti. 
 
Lucemburk, 8. října 2020 
 
Představenstvo společnosti  


