CAD Medium
Podfond společnosti KBC MULTI INTEREST
Veřejná investiční společnost podle belgického právního řádu (Bevek) a s investiční
politikou podléhající podmínkám směrnice 2009/65/ES
Sídlo společnosti: Havenlaan 2 – 1080 Brusel
Identifikační číslo: 0448.688.049 v Rejstříku právnických osob v Bruselu

_________________________________________________________________________
OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM
_________________________________________________________________________
Pan Joris De Vos, likvidátor podfondu CAD Medium („podfond“) veřejné investiční
společnosti podle belgického právního řádu (Bevek) a s investiční politikou podléhající
podmínkám směrnice 2009/65/ES, KBC MULTI INTEREST (dále jen „investiční
společnost“), tímto informuje akcionáře podfondu:
1. o rozhodnutí mimořádné valné hromady akcionářů, konané dne 13. dubna 2018, ukončit
a zlikvidovat podfond;
2. podle výpočtu ze dne 3. května 2018 činí likvidační hodnota na jednu kapitalizační akcii
třídy Classic Shares tohoto podfondu 9 445.72 eur na akcii před poplatky a zdaněním;
3. podle výpočtu ze dne 3. května 2018 činí likvidační hodnota na jednu distribuční akcii
třídy Classic Shares tohoto podfondu 4 787.31 eur na akcii před poplatky a zdaněním;
4. likvidační hodnotu vyplatí akcionářům poskytovatelé finančních služeb podfondu;
5. akcie budou automaticky vyměňovány od 9. května 2018 do 9. listopadu 2018 za
likvidační hodnotu uvedenou v bodech 2, 3 a 4, sníženou o vztahující se poplatky a daně;
6. Akcionáři, kteří si přejí bezplatně (s výjimkou daní) upsat akcie podfondu KBC Renta
Canarenta, lucemburské investiční společnosti SICAV (Société d’Investissement
à Capital Variable), se mohou obrátit na poskytovatele finančních služeb podfondu, a
to po dobu jednoho měsíce počínaje datem splatnosti likvidační hodnoty, konkrétně od
9. května 2018 do 9. června 2018;
7. zprávu představenstva, vypracovanou v souladu s oddílem 181 § 1, odst. 1 belgického
zákona o společnostech, účetní závěrku podfondu a zprávu auditora lze získat v sídle
investiční společnosti a na pobočkách poskytovatelů finančních služeb podfondu;
8. likvidace podfondu bude dokončena v souladu s § 194 a 195 belgického zákona o
společnostech;
9. pokud se zjištěná konečná likvidační hodnota bude lišit od částky uvedené v bodech 2, 3
a 4, budou podmínky vyplacení rozdílové částky oznámeny v samostatné tiskové zprávě.
Poskytovateli finančních služeb podfondu jsou:
KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel
CBC Banque SA, Avenue Albert Ier 60, B-5000 Namur
Joris De Vos, likvidátor

