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OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM 

 

 
Protože na předchozí mimořádné valné hromadě společnosti z 11. listopadu 2020 v 15:00 nebylo dosaženo usnášeníschopnosti 
vyžadované lucemburským zákonem o obchodních společnostech z 10. srpna 2015 (ve znění pozdějších předpisů), oznamujeme 
tímto, že se na adrese 27 Boulevard Marcel Cahen, L-1311 Lucemburk 8. prosince 2020 v 15:00 lucemburského času za 
přítomnosti notáře uskuteční mimořádná valná hromada akcionářů společnosti („valná hromada“), při které se bude řešit 
následující program v souvislosti s aktualizací stanov společnosti („stanovy“): 
 
 

1. Vložení nového odstavce za 14. odstavec článku 14 „Čistá hodnota aktiv“, jehož cílem je souladu s nařízeními 
a „nejčastějšími dotazy“ Komise pro dohled nad finančním sektorem ohledně mechanizmů swing pricing 
z 30. července 2019, který zní: 

„Transakce v rámci a mimo podfond, včetně transakcí v naturáliích, mohou způsobit „rozředění“ aktiv podfondu, 

protože cena, za kterou investor upisuje nebo odkupuje akcie v podfondu, nemusí zcela odrážet obchodní a ostatní 

náklady, které vznikají, když musí investiční manažer (je-li nějaký) obchodovat s cennými papíry, aby kompenzoval 

přílivy a odlivy hotovosti. Aby se zmírnil tento dopad a podpořila ochrana stávajících akcionářů, lze na základě 

rozhodnutí představenstva použít na každý z podfondů fondu mechanismus známý jako „Swinging Single 

Pricing“ („SSP“), jak je popsáno dále v prospektu.“ 

 
2. Úprava prvního odstavce článku 24 „Valné hromady akcionářů“, jehož cílem je soulad se zákonem o obchodních 

společnostech z 10. srpna 1915, ve znění pozdějších úprav z roku 2016, následovně:  
„Výroční valná hromada akcionářů se uskuteční v Lucemburku, buď v sídle společnosti, nebo na jakémkoli jiném 
místě v Lucemburku, které bude uvedeno na pozvánce, do šesti (6) měsíců od konce fiskálního roku. Výroční valná 
hromada se může konat v zahraničí, pokud představenstvo, jednající se svrchovanou pravomocí, rozhodne, že to 
výjimečné okolnosti vyžadují.“ 

 
3. Vložení nového odstavce na konec článku 26 „Ukončení a fúze podfondů nebo tříd akcií a dělení a slučování akcií“, 

jehož cílem je zpřesnění, který zní:  

„Představenstvo se také může na základě regulatorního souhlasu (je-li vyžadován) rozhodnout sloučit nebo rozdělit 

jakoukoli akcii v rámci třídy akcií nebo podfondu. V souladu s lucemburským zákonem bude toto rozhodnutí 

zveřejněno nebo sděleno stejným způsobem, jak je popsáno výše v těchto stanovách, než vejde v platnost, 

a zveřejnění a/nebo sdělení bude obsahovat informace související s navrhovaným rozdělením nebo sloučením. 

Představenstvo se může také rozhodnout přednést otázku rozdělení nebo sloučení akcií na valné hromadě vlastníků 

daných akcií. U této valné hromady není nutná usnášeníschopnost a rozhodnutí může být schváleno prostou 

většinou hlasů.“ 
 

 
Valná hromada bude platně rozhodovat o programu bez ohledu na podíl vydaného kapitálu společnosti, který je přítomen nebo 
zastoupen. Příslušná usnesení budou platně přijata, pokud budou schválena minimálně dvěma třetinami hlasů odevzdaných 
akcionáři společnosti na valné hromadě. Každá akcie má právo na odevzdání jednoho hlasu.  
 
Žádáme akcionáře, aby laskavě vyplnili a podepsali formulář o zastoupení dostupný v sídle společnosti a e-mailem jej odeslali 
právnímu oddělení společnosti NN Investment Partners B.V., a to nejpozději do 4. prosince 2020 do 17:00 lucemburského času (e-
mailová adresa: Secretariat.Luxfunds@nnip.com).  
 
Představenstvo společnosti 
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