KBC BONDS
Veřejná investiční společnost dle lucemburského práva
80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 39 062
Zpráva pro akcionáře
Svolání mimořádné valné hromady
Představenstvo společnosti svolává akcionáře KBC BONDS na mimořádnou valnou hromadu (“MVH“),
která se bude konat bez fyzické schůze dne 17. června 2020 v 10:00 v sídle společnosti za účelem
rozhodnutí o následující agendě:
1. Aktualizace stanov společnosti s cílem mimo jiné zohlednit vstup zákona ze dne 17. prosince
2010 v platném znění v platnost, s ohledem na nový režim stanovený v tomto zákoně pro
vnitrostátní a přeshraniční fúze mezi UCITS fondy,
2. Rozhodnutí, že již nebude možné vydávat akcií na doručitele, a to po povinném zpětném
odkupu všech akcií na doručitele, které nebyly zaknihovány dne 18. února 2016, a při
neexistenci žádných zaknihovaných akcií na doručitele.
3. Vypuštění této věty v článku 23 části C písm. d) stanov: "; za předpokladu, že všechny závazky,
bez ohledu na váhu, která je jim přisuzována, budou závazné pro celou společnost, pokud
nebude s věřiteli dohodnuto jinak;"
Rozhodnutí jsou platná pouze tehdy, je-li při hlasování zastoupena alespoň polovina akcií vydaných
společností a se souhlasem 2/3 hlasů zastoupených akcionářů.
V opačném případě bude svoláno druhé zasedání. Na druhé mimořádné valné hromadě se stejnou
agendou jsou platně přijímána rozhodnutí bez ohledu na počet zastoupených akcií, s výhradou výše
uvedeného kvora hlasování (2/3 hlasů nebo jednomyslně).
Postup hlasování:
Vzhledem k výjimečným okolnostem v důsledku COVID-19 mějte na paměti, že se MVH bude konat bez
fyzického setkání v souladu s ustanoveními velkovévodského nařízení přijatého dne 20. března 2020 za
stavu krize, který dne 18. března 2020 vyhlásil vláda Lucemburského velkovévodství.
Pokud si přejete hlasovat na MVH, musíte zplnomocnit předsedu MVH, aby vás zastupoval a hlasoval
na MVH.
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

