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Oznámení akcionářům

Vážený akcionáři,
Chtěli bychom vás informovat o změnách, které chceme provést v prospektu podfondu KBC Renta Eurorenta, jak
je uvedeno níže.
1) KBC Renta Eurorenta: aktualizace investiční politiky
Sociálně odpovědné investování (SRI) má pozitivní vliv na společnost, životní prostředí a svět, ve kterém žijeme.
Reaguje na dnešní společenské a ekonomické potřeby, aniž by poškodilo budoucí generace.
V souladu s tímto cílem bude investiční politika podfondu KBC Renta Eurorenta aktualizována tak, že podfond
přímo nebo nepřímo investuje do společensky odpovědných aktiv, a aby obsahovala podrobnosti o pozitivní a
negativní metodice výběru SRI uplatňované na investice.
S touto změnou nejsou spojeny žádné další poplatky, a proto to nebude mít žádný dopad na investory.
Kromě výše uvedeného bude aktualizována investiční politika podfondu KBC Renta Eurorenta, aby se dále vyjasnil
způsob, jakým je podfond v současné době spravován, a konkrétně jak využívá deriváty, a aby se rozšířila doložka
o úvěrovém ratingu.
Výše uvedené změny nemají žádný vliv na způsob, jakým je podfond v současné době spravován.
Podrobnosti o aktualizaci investiční politiky podfondu naleznete v příloze.
Výše uvedená aktualizace nepovedou ke změně nebo podstatnému zvýšení rizikového profilu podfondu.
Další podrobnosti o současných investičních cílech, politice a rizicích podfondu naleznete v příloze.
Každý akcionář, který s výše uvedenými změnami nesouhlasí, může své akcie bezplatně odprodat po dobu
jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Prospekt ze dne 3.12.2021 a dokumenty s klíčovými informacemi pro investory jsou na žádost k dispozici zdarma
v sídle SICAV.
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Pozměňovací návrhy / vyjasnění
Investiční politika bude aktualizována tak, aby uváděla, že podfond může deriváty používat
k dosažení svého cíle a zajištění rizik a k poskytnutí podrobností o používání derivátů.
Kromě toho bude k odstavci popisujícímu úvěrový rating přidána níže uvedená věta:
"Podfond investuje nejméně 75 % svých aktiv přímo či nepřímo do: <... >
- Nástroje peněžního trhu, jejichž emitent je hodnocen investičním stupněm
jednou z výše uvedených ratingových agentur."
Níže uvedené informace o sociálně odpovědném investování budou přidány do investiční
politiky:
"S ohledem na výše definované limity podfond přímo či nepřímo investuje do společensky
odpovědných aktiv. Sociálně odpovědné investování (SRI) má pozitivní vliv na společnost,
životní prostředí a svět, ve kterém žijeme. Reaguje na dnešní společenské a ekonomické
potřeby, aniž by poškodilo budoucí generace."
Investiční politika podfondu bude rovněž aktualizována tak, aby obsahovala podrobnosti o
pozitivní a negativní metodě výběru SRI uplatňované na jeho investice.

