DIVIDEND STRATEGY – CYGNUS
INTEREST STRATEGY – ORION
VOLATILITY STRATEGY - ANDROMEDA
podfondy investičního fondu CELEST,
veřejného otevřeného investičního fondu dle belgického právního řádu,
na jejíž investice se vztahují podmínky Směrnice 2009/65/ES.
Identifikační číslo: 0882.423.054
Podílníky podfondů Dividend Strategy – Cygnus, Interest Strategy – Orion and Volatility Strategy - Andromeda
(dále jen „Podfondy“) otevřeného investičního fondu CELEST, řídícího se podle belgického právního řádu (dále jen
„Fond“)), na jehož investice se vztahují podmínky Směrnice 2009/65/ES a jehož správcovskou společností byla
jmenována společnost KBC Asset Management NV (dále jen „Správcovská společnost“), tímto zveme k účasti na
mimořádné valné hromadě Podfondů, která se bude konat dne 25. června 2020 od 9.00 v sídle Fondu, aby
projednali následující body na pořadu jednání i navrhovaná rozhodnutí a rozhodli o nich:
POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
1.

Schválení zprávy představenstva Fondu (dále jen „představenstvo“), výkazu o majetku a závazcích Podfondů
ke dni 1. dubna 2020 a zprávy auditora.
Návrh 1: Schválení zprávy představenstva, výkaz o majetku a závazcích ke dni 1. dubna a zprávu auditora.

2.

Ukončení a likvidace Podfondů

Představenstvo konstatuje, že hodnota aktiv spravovaných Podfondy poklesla, což značně narušilo schopnost tato
aktiva spravovat co nejúčinněji z hlediska nákladů. To oslabuje princip možných výhod z jejich rozsahu, které
vyplývají pro subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů.
Ve své analýze případného způsobu použití Článku 157 §1 Královského výnosu ze dne 12. listopadu 2012
o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, které splňují podmínky Směrnice
2009/65/ES, představenstvo dále konstatuje, že pro podílníky Podfondů existují alternativní investiční příležitosti.
Podílníci budou moci tyto alternativní investiční příležitosti bezplatně využít, s výjimkou veškerých splatných daní,
v zákonné lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy je likvidační hodnota Podfondu splatná.
Představenstvo navrhuje podílníkům Podfondů, aby upsali bezplatně, s výjimkou veškerých daní, kapitalizační
podílové listy podfondu „Currency Strategy – Lacerta“ veřejného otevřeného investičního fondu CELEST, jenž se
řídí belgickým právním řádem a jehož investice splňují podmínky Směrnice 2009/65/ES.
Podfond Currency Strategy - Lacerta nabízí alternativu pro všechny držitele kapitalizačních podílových listů
Podfondů, jež mají být ukončeny a dány do likvidace. Držitelé podílových listů, kteří se rozhodnou bezplatně přejít
na navrhovanou alternativu, přejdou do nákladově efektivněji spravovaného prostředí a budou mít prospěch
z potenciálně vyšších úspor z rozsahu, protože spravovaná aktiva v navrhované alternativě jsou jednak dostatečně
vysoká, aby umožňovala optimální správu investiční politiky fondu, a jednak budou umístěna v nákladově
efektivněji spravovaném prostředí.
Podobně jako Podfondy, které představenstvo doporučuje ukončit a dát do likvidace, má také podfond Currency
Strategy - Lacerta za cíl nabídnout nejvyšší možný výnos prostřednictvím přímých nebo nepřímých investic do
převoditelných cenných papírů.

Níže uvádíme porovnání jednotlivých Podfondů a navrhované alternativy, v němž představenstvo upozorňuje na
jejich podobné i rozdílné vlastnosti:
Dividend Strategy – Cygnus

Navrhovaná alternativa
Currency Strategy – Lacerta

Rozdílné vlastnosti
Cílem podfondu Celest Dividend Strategy - Cygnus Cílem podfondu CELEST Currency Strategy - Lacerta
je generovat potenciální výnos, který je spojen s
generovat potenciální výnos, který je spojen s pohyby
pohyby dividendových futures zahrnutých v indexu směnných kurzů následujících měn: euro, americký
EUROSTOXX 50®.
dolar, japonský jen, britská libra, švýcarský frank,
norská koruna, švédská koruna, kanadský dolar,
australský dolar a novozélandský dolar.
K dosažení tohoto cíle jsou aktiva podfondu
K dosažení tohoto cíle investuje především do
investována především do dluhopisů, dluhových
dluhopisů SPV, jiných dluhopisů a dluhových nástrojů,
nástrojů, vkladů, fondů peněžního trhu, hotovosti
vkladů, fondů peněžního trhu nebo hotovosti na jedné
nebo úrokových derivátů na jedné straně a
straně a do forwardových smluv ve výše uvedených
dividendových futures zahrnutých v indexu
měnách na straně druhé.
EUROSTOXX 50® na straně druhé.
Podfond nemá žádné měnové riziko
Podfond má vysoké měnové riziko
Průběžné poplatky činí 1,40 % u třídy podílových
Průběžné poplatky činí 1,26 % u třídy podílových listů
listů Classic Shares a 0,54 % u třídy Institutional B Classic Shares a 0,49 % u třídy Institutional B Shares.
Shares.
Poplatek za správu činí maximálně 1,10 %
Poplatek za správu činí maximálně 1,20 %
Podobné vlastnosti
Oba podfondy jsou denominovány v eurech
Ukazatel rizika a výnosu u obou podfondů má skóre 3.
Ani jeden z těchto podfondů nenabízí kapitálovou ochranu.
Oba podfondy jsou vhodné pro investory s dynamickým profilem.
Interest Strategy – Orion

Navrhovaná alternativa
Currency Strategy – Lacerta

Rozdílné vlastnosti
Cílem podfondu Celest Interest Strategy – Orion je Cílem podfondu CELEST Currency Strategy - Lacerta
generovat potenciální výnos, který je spojen s
generovat potenciální výnos, který je spojen s pohyby
pohyby výnosových křivek amerického dolaru a
směnných kurzů následujících měn: euro, americký
eura v krátkodobém a dlouhodobém horizontu a se dolar, japonský jen, britská libra, švýcarský frank,
strmostí výnosové křivky.
norská koruna, švédská koruna, kanadský dolar,
australský dolar novozélandský dolar.
K dosažení tohoto cíle jsou aktiva podfondu
K dosažení tohoto cíle investuje především do
investována především do dluhopisů, dluhových
dluhopisů SPV, jiných dluhopisů a dluhových nástrojů,
nástrojů, vkladů, fondů peněžního trhu a hotovosti vkladů, fondů peněžního trhu nebo hotovosti na jedné
na jedné straně a do dluhopisových derivátů
straně a do forwardových smluv ve výše uvedených
vyjádřených v amerických dolarech nebo eurech
měnách na straně druhé.
na straně druhé.
Podfond má nízké měnové riziko
Podfond má vysoké měnové riziko
Průběžné poplatky činí 1,40 % u třídy podílových
Průběžné poplatky činí 1,26 % u třídy podílových listů
listů Classic Shares a 0,52 % u třídy Institutional B Classic Shares a 0,49 % u třídy Institutional B Shares.
Shares.
Poplatek za správu činí maximálně 1,10 %
Poplatek za správu činí maximálně 1,10 %
Podobné vlastnosti
Oba podfondy jsou denominovány v eurech
Ukazatel rizika a výnosu u obou podfondů má skóre 3.
Ani jeden z těchto podfondů nenabízí kapitálovou ochranu.
Oba podfondy jsou vhodné pro investory s dynamickým profilem.

Volatility Strategy – Andromeda

Navrhovaná alternativa
Currency Strategy – Lacerta

Rozdílné vlastnosti
Cílem investiční strategie podfondu Celest
Cílem podfondu CELEST Currency Strategy - Lacerta
Volatility Strategy – Andromeda je generovat
generovat potenciální výnos, který je spojen s pohyby
potenciální výnos, který je spojen s pohyby
směnných kurzů následujících měn: euro, americký
implicitní volatility indexu S&P 500. Změna
dolar, japonský jen, britská libra, švýcarský frank,
implicitní volatility může být interpretována jako
norská koruna, švédská koruna, kanadský dolar,
očekávání trhu ohledně změny budoucí volatility.
australský dolar novozélandský dolar.
Tato implicitní volatilita je měřena indexem VIX a
do jisté míry odráží názor investorů na očekávanou
budoucí volatilitu
K dosažení tohoto cíle investuje především do
K dosažení tohoto cíle investuje především do
dluhopisů SPV, jiných dluhopisů a dluhových
dluhopisů SPV, jiných dluhopisů a dluhových nástrojů,
nástrojů, vkladů, fondů peněžního trhu nebo
vkladů, fondů peněžního trhu nebo hotovosti na jedné
hotovosti na jedné straně a do futures spojených
straně a do forwardových smluv ve výše uvedených
s indexem VIX na straně druhé.
měnách na straně druhé.
Podfond má nízké měnové riziko

Podfond má vysoké měnové riziko

Ukazatel rizika a výnosu má skóre 4.

Ukazatel rizika a výnosu má skóre 3.

Podfond má mírné riziko koncentrace, jelikož ke
Podfond má nízké riziko koncentrace
koncentraci dochází v USA (index VIX).
Průběžné poplatky činí 1,74 % u třídy podílových
Průběžné poplatky činí 1,26 % u třídy podílových listů
listů Classic Shares a 0,49 % u třídy Institutional B Classic Shares a 0,49 % u třídy Institutional B Shares.
Shares.
Poplatek za správu činí maximálně 1,10 %
Poplatek za správu činí maximálně 1,50 %
Podobné vlastnosti
Oba podfondy jsou denominovány v eurech
Ani jeden z těchto podfondů nenabízí kapitálovou ochranu.
Oba podfondy jsou vhodné pro investory s dynamickým profilem.
Náklady na likvidaci Podfondů budou oznámeny dne 9. června 2020.
Zprávu představenstva, sepsanou v souladu s Článkem 2:71 §1, odstavec 1 belgického Zákona o společnostech,
je možno obdržet v sídle Fondu nebo od poskytovatelů finančních služeb podfondu, na adrese Havenlaan 2, 1080
Brusel. K této zprávě je připojen účetní výkaz, v němž jsou shrnuta aktiva a závazky Podfondů ke dni 1. dubna
2020, spolu se související zprávou auditora.
Návrh 2: Schválení ukončení a likvidaci Podfondů
3.

Jmenování likvidátora
Návrh 3: Jmenování likvidátorem pana Jorise De Vos.

4.

Určení pravomocí a odměny likvidátora
Návrh 4: Udělení co nejrozsáhlejších pravomocí likvidátorovi, jak jsou stanoveny v Oddílu 2:87 a násl.
Belgického Zákona o společnostech. Odměna za mandát jmenovaného likvidátora činí 2 750 eur za každý
podfond, který má být ukončen a dán do likvidace.

5.

Změna fondové dokumentace
Návrh 5: Vypuštění podfondu Interest Strategy-Orion z článku 22 statutu fondu

Úplný návrh znění dokumentace je k dispozici v sídle Správcovské společnosti
Podle Článku 196, 4° belgického královského výnosu ze dne 12. listopadu 2012 týkajícího se subjektů kolektivního
investování do převoditelných cenných papírů, které splňují podmínky Směrnice 2009/65/ES, stanovení čistého
obchodního jmění a vyřízení žádostí o změnu podfondu, vydávání a odkup podílových listů bude pozastaveno s
účinností od 8. června 2020.
Podílníci, kteří si přejí upsat zdarma (s výjimkou daní) podílové listy podfondu Currency Strategy - Lacerta, se
mohou obrátit na poskytovatele finančních služeb tohoto podfondu, a to po dobu jednoho měsíce počínaje datem
splatnosti likvidační hodnoty, konkrétně od 17. července 2020 do 17. srpna 2020,
Příležitost k upisování podílových listů podfondu Currency Strategy - Lacerta je nabízena každému podílníkovi
Podfondů do výše celkové likvidační hodnoty jeho podílových listů, případně zvýšené o takovou částku, aby
podílník nezískal žádné zlomky podílových listů podfondu Currency Strategy - Lacerta.
Držitelé registrovaných nebo zaknihovaných podílových listů musí informovat představenstvo Správcovské
společnosti do 19. června 2020 17:00. doporučeným dopisem o svém úmyslu zúčastnit se mimořádné valné
hromady a o počtu jednotek, které hodlají při hlasování zastupovat; o tom, zda byl tento požadavek splněn,
rozhodne datum poštovního razítka. Držitelé zaknihovaných podílových listů budou kromě toho přijati na
mimořádnou valnou hromadu pouze tehdy, pokud předloží v sídle Správcovské společnosti (Havenlaan 2, 1080
Brusel, Belgie) nebo jednomu z poskytovatelů finančních služeb Fondu nejpozději do 19. června 2020 17:00
certifikát vydaný uznávaným držitelem účtu nebo zúčtovací institucí, který prokáže nedostupnost zaknihovaných
akcií do data mimořádné valné hromady.
Dopis představenstvu správcovské společnosti by měl být zaslán na tuto adresu: KBC Asset Management (ALA)
– for the attention of the Board of Directors of KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, 1080 Brussels, Belgium.
Držitelé podílových listů mohou určit své zástupce. Tento zástupce musí předložit podepsaný formulář pověření
(k dispozici na následující webové stránce: https://www.kbc.be/floating-reorganisation-funds.html).
Poskytovatelé finančních služeb Podfondů jsou:
- KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie
- CBC Banque SA, Avenue Albert 1er 60, 5000 Namur, Belgie
Tato valná hromada platně projedná jednotlivé body programu a rozhodne o nich bez ohledu na to, jak velkou část
základního kapitálu budou přítomní podílníci zastupovat. Usnesení lze přijímat prostou většinou hlasů.
Představenstvo

