KBC Renta
Veřejná investiční společnost dle lucemburského práva
80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 23 669
Zpráva pro akcionáře
Vážení akcionáři,
1) Obracíme se na vás jako na akcionáře podfondu KBC Renta, abychom vás informovali o změně
metodiky výpočtu poplatku za správu.
Od 1. 7. 2012 se změní způsob výpočtu poplatku za správu všech podfondů.
Změna bude následující:
Poplatek za správu bude rovněž zahrnovat investice do podniků kolektivního investování (*)
spravovaných finanční institucí KBC Groupe S.A.
Prospekt bude odpovídajícím způsobem změněn, jak je uvedeno níže.
Následující odstavec:
„Jak je popsáno v kapitole 20 „Poplatky a výdaje“, bude podfond platit správcovské společnosti: poplatek
za správu portfolia: max. XX% ročně “
Pojem Max. XX% představuje různé maximální výše poplatku za správu, které se uplatňují v závislosti
na podfondu, a proto se mohou u jednotlivých podfondech lišit.“
bude nahrazen následujícím textem:
„- Max XX za rok, vypočteno na základě průměrné hodnoty celkového majetku podfondu. Poplatek za
správu nemůže být v žádném případě záporný.
Pro část majetku odpovídající investicím do subjektů kolektivního investování (*) spravovaných finanční
institucí KBC Group SA se poplatek za správu investičního portfolia rovná rozdílu mezi poplatkem za
správu investičního portfolia výše uvedených subjektů kolektivního investování a výše uvedená
procentní sazba poplatku za správu investičního portfolia.
(*) Poplatek za správu investičního portfolia subjektů kolektivního investování, do kterých podfond
investuje, bude činit max. 1,70%.
Pojem Max. XX% představuje různé maximální výše poplatků za správu, které se uplatňují v závislosti
na podfondu, a proto se mohou lišit podle jednotlivých podfondů a nebudou se měnit po zavedení nové
metodiky pro výpočet poplatku za správu.“
2) Obracíme se na vás jako na akcionáře podfondu KBC Renta Forintrenta abychom vás informovali,
že od 01/07/2020 bude správcem podfondu Forintrenta KBC Asset Management NV, Hungarian Branch
Office, Lechner Ödön fasor 9, H -1095, Budapest, Hungary místo K & H Befektetesi Alapkezelo Zrt.
V souvislosti s touto změnou vám můžeme potvrdit, že:
- podfond bude nadále spravován v souladu se svou aktuální investiční politikou;
- změna nebude mít žádný dopad na strukturu správních poplatků
Změny vstoupí v platnost jeden měsíc po zveřejnění tohoto oznámení.
Akcionáři, kteří s těmito změnami nesouhlasí, mohou své akcie bezplatně odprodat po dobu 1 měsíce
ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Aktualizovanou verzi Prospektu ze dne 01/07/2020 odrážející výše uvedené změny lze získat zdarma
ze sídla společnosti.
Představenstvo
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