HORIZON
veřejná investiční společnost podle belgického práva ICBE RPR Brussel 0449.441.283
Havenlaan 2, 1080 Brussel
oznámení akcionářům
akcionáři Horizon (veřejné investiční společnosti podle belgického práva) jsou vyzváni, aby se zúčastnili
mimořádné valné hromady, která bude probíhat dne 24. dubna 2019 v budově KBC BANK NV,
Havenlaan 2 v Bruselu, v 08:00.
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY: změnou článku 22 odst. 1. stanov fondu
Horizon.
Mimořádné valné hromadě se navrhuje odstranit podfondy KBC ExpertEase SRI Defensive a KBC
ExpertEase SRI Dynamic z článku 22 odst. 1 stanov fondu Horizon, s účinkem od 27. května 2019.
Návrh usnesení: Změna článku 22 odst. 1 znění stanov Horizon "každý podfond může investovat více
než 10% svých aktiv do podílových jednotek jiných subjektů kolektivního investování, s výjimkou
následujících podfondů: Access Fund China, Access Fund CSOB Cesky Akciovy (PX®), Private Banking
Active Stock Selection, Access Fund Brazil, Access Fund Russia, Access Fund Asian Infrastructure, Access
Fund Vietnam, CSOB Komoditni Fond en Access India Fund "s účinkem dne 27. května 2019.
O bodech pořadu jednání bude platně rozhodnuto většinou hlasů přítomných nebo zastoupených
akcionářů, aniž by bylo požadováno minimální kvorum usnášeníschopnosti.
Pokud mají akcie stejnou hodnotu, má každé z nich váhu jednoho hlasu. Pokud nemají stejnou
hodnotu, představuje každá z nich podle zákona počet hlasů přímo úměrných velikosti části kapitálu,
kterou přestavují, přičemž je nejnižší podíl počítán jako jeden hlas. Hlasy nelze dělit na zlomky.
Akcionáři se mohou nechat zastoupit. Zástupce s sebou musí mít podepsanou, písemnou plnou moc.
Podle článku 14 Stanov musí každý akcionář, aby se mohl zúčastnit řádné valné hromady, informovat
do 18.4.2019 představenstvo Společnosti o svém úmyslu a nahlásit počet akcií, se kterými hodlá
hlasovat. Vlastníci zaknihovaných akcií se valné hromady mohou zúčastnit, pouze pokud splnili veškeré
formality, uvedené v Zákoníku o společnostech. Akcionáři mohou své případné dotazy, které při valné
hromadě chtějí položit, zaslat předem na adresu vragenAVfondsen@kbc.be.
Prospekt, klíčové informace pro investory a poslední finanční zprávy v holandštině a angličtině budou
zdarma k dispozici u přepážek institucí, které danou finanční službu poskytují, a to KBC Bank NV a CBC
Banque NV nebo na www.kbcam.be.
Představenstvo

