CSOB ÚROKOVÉ STRATEGIE V LIKVIDACI
PODFOND OPTIMUM FUND

OTEVŘENÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST PODLE BELGICKÉHO PRÁVA
SE ROZHODLY PRO INVESTICE PODLE SMĚRNICE 2009/65/ES.
SKIPCP
SÍDLO: HAVENLAAN 2 – 1080 BRUSEL
ČÍSLO SPOLEČNOSTI: 0882.423.054 – RLP BRUSEL

OZNÁMENÍ ZVLÁŠTNÍ VALNÉ HROMADY
Akcionáři podfondu CSOB ÚROKOVÉ STRATEGIE (dále jen "podfond") společnosti OPTIMUM FUND,
veřejné otevřené investiční společnosti podle belgického práva, která se podle belgického práva
investující podle ustanovení směrnice 2009/65/ES (dále jen "Sicav"), se svolávají k účasti na mimořádné
valné hromadě podfondu, která se bude konat v sídle společnosti v 10.30 31. března 2020 za účelem
projednání těchto bodů pořadu jednání bez ohledu na počet přítomných nebo zastoupených akcií:
1. Projednání a vzetí na vědomí zprávy likvidátora spolu se souvisejícím účetnictvím a dokumenty;
2. Projednání a vzetí na vědomí zprávy statutárním auditorem;
3. Rozdělení likvidačního zůstatku;
Návrh: Akcionáři schvalují rozdělení likvidačního zůstatku, jak je navrženo ve zprávě
likvidátora.
4. Ukončení likvidace;
Návrh: Akcionáři schvalují ukončení likvidace s účinností ke dni této mimořádné valné
hromady.
5. Absolutorium ředitelů Sicav, pokud jde o jejich řídící činnost pro podfond;
Návrh: Akcionáři na valné hromadě udělí členům představenstva absolutorium za výkonu jejich
řídící činnosti pro podfond.
6. Absolutorium likvidátora;
Návrh: Akcionáři na valné hromadě udělí likvidátorovi absolutorium za jeho činnost.
7. Absolutoria statutárnímu auditorovi;
Návrh: Akcionáři valné hromady udělí statutárnímu auditorovi absolutorium za jeho činnost.
8. Určení místa, kde mají být uloženy účetní knihy a záznamy a opatření přijatá pro zasílání
peněžních prostředků a cenných papírů, ale které nemohly být dodány akcionářům;
Návrh: Akcionáři valné hromady určí, že účetní knihy a záznamy o zlikvidovaném podfondu
budou uloženy po zákonnou dobu v KBC Bank, Havenlaan 2, 1080 Brusel. Protihodnota všech
částek a cenných papírů, jejichž dodání akcionářům nemohlo být uskutečněno do šesti měsíců
od uzavření likvidace, musí být odeslána Deposit and Consignment Office.
9. Pověření vůči obchodnímu rejstříku.
Návrh: Akcionáři valné hromady se rozhodnou zmocnit DLA Piper UK LLP (Brussels) k
veškerým úkonům pro splnění všech formalit a podpis všech dokumentů potřebných pro
provedení změn nebo odstranění v obchodním rejstříku a/nebo rejstříků DPH.
Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit této schůze, musí dodržet ustanovení článku 14 článků Sicav. Držitelé
zaknihovaných podílů v podfondu by tak měli učinit dopisem doručeným do 17.00 hodin dne 25.3.2020.
Poskytovateli finančních služeb společnost jsou:
- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel
- BC Banque NV, Avenue Albert Ier 60, 5000 Namur
Likvidátor

