Interní

KBC RENTA
Veřejná investiční společnost (SICAV) zaožená podle lucemburského práva – UCITS
RCS B 23669
Route d’ Esch 80, L-1470 Luxembourg
(« Společnost »)

Oznámení akcionářům následujících podfondů
KBC RENTA DECARENTA
KBC RENTA CANARENTA
KBC RENTA SEKARENTA
KBC RENTA STERLINGRENTA
KBC RENTA AUD RENTA
KBC RENTA NZD RENTA
KBC RENTA NOKRENTA
KBC RENTA SHORT USD

__________________________________________________________________________________
Představenstvo Společnosti rozhodlo o změně statutu vybraných podfondů:
1) Přechod od aktivní správy portfolia k pasivní (indexové) správě.
Představenstvo Společnosti rozhodlo přejít od aktivní správy portfolia k pasivní (indexované) správě u vybraných
podfondů.
Toto rozhodnutí je motivováno především vývojem tržních podmínek (dlouhotrvající období nízkých úrokových
sazeb, trhům dochází dech), což ztěžuje zajištění přidané hodnoty prostřednictvím aktivní správy portfolia.
Následující odstavec bude proto doplněn do investiční politiky vybraných podfondů:
KBC Renta Decarenta:
Podfond KBC Renta Decarenta se snaží pasivně sledovat výkonnost referenčního benchmarku - indexu JP Morgan
Government Bond Index (GBI) Denmark. Jeho investičním cílem je dosáhnout výnosu srovnatelného s výkonem
indexu JP Morgan Government Bond Index (GBI) Denmark.
JP Morgan Government Bond Index (GBI) Denmark je dluhopisový index, který zahrnuje státní dluhopisy
Dánského království.
Metodika indexu, jeho složení, pravidla revize a doplňující informace jsou k dispozici v sídle Společnosti.
V závislosti na metodice užívané poskytovatelem benchmarku bude index měsíčně vyvažován. Čím vyšší je
frekvence opětovného vyvážení indexu, tím větší je dopad na transakční náklady v rámci podfondu. Dopad
frekvence opětovného vyvážení na roční výnos podfondu je menší než 0,05%.
Metoda zvolená pro sledování benchmarku bude fyzická replikace, tedy držení shodných pozic. Omezené použití
derivátů (futures na dluhopisy) s maximálním limitem 10% však není vyloučeno, a to za účelem omezení odchylek
sledování benchmarku.
Podfond má v úmyslu implementovat poměrový model rozložení výkonnosti indexu. Podfond bude investovat
do všech cenných papírů, které jsou součástí benchmarkového indexu, nebo se omezí na výběr reprezentativních
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cenných papírů (tzv. stratifikovaný výběr), které byly, jsou nebo budou součástí benchmarkového indexu. Použití
této metody kopírování nemá za cíl, aby podfond trvale držel každý z cenných papírů, které tvoří referenční index,
ani aby je držel v poměru odpovídajícím jejich vážení v indexu. Podfond může také držet i cenné papíry, které
nejsou obsaženy v index, za účelem dodržení diverzifikačních pravidel popsaných v bodě 4.4. v obecné části
prospektu, které se zabývají nedostatkem likvidity určitých cenných papírů nebo omezeným počtem emisí
tvořících referenční index. Použitý model nezvyšuje riziko protistrany. Úvěrový rating všech cenných papírů, do
kterých podfond investuje, je v souladu s úvěrovým ratingem cenných papírů, které tvoří referenční index.
Za normálních tržních podmínek se každoročně očekává odchylka sledování menší než 0,5%.
Pokud byste chtěli získat více informací o konkrétních rizicích pro pasivně spravované podfondy, přečtěte si
prosím bod 5 „Kontrola rizik“ v obecné části prospektu.
Upozorňujeme investory, že pokud jeden nebo více cenných papírů tvořících referenční index přestane
splňovat kritéria SRI, jak je popsáno v části o podfondu v prospektu, budou důkladně prověřena tato kritéria
rozhodující pro určování složení aktiv podfondu, a podfond již nebude složen ze společensky odpovědných
aktiv.

KBC Renta Canarenta
Podfond KBC Renta Canarenta se snaží pasivně sledovat výkonnost referenčního benchmarku - indexu JP Morgan
Government Bond Index (GBI) Canada. Jeho investičním cílem je dosáhnout výnosu srovnatelného s výkonem
indexu JP Morgan Government Bond Index (GBI) Canada.
JP Morgan Government Bond Index (GBI) Canada je dluhopisový index, který zahrnuje státní dluhopisy Kanady.
Metodika indexu, jeho složení, pravidla revize a doplňující informace jsou k dispozici v sídle Společnosti.
V závislosti na metodice užívané poskytovatelem benchmarku bude index měsíčně vyvažován. Čím vyšší je
frekvence opětovného vyvážení indexu, tím větší je dopad na transakční náklady v rámci podfondu. Dopad
frekvence opětovného vyvážení na roční výnos podfondu je menší než 0,05%.
Metoda zvolená pro sledování benchmarku bude fyzická replikace, tedy držení shodných pozic. Omezené použití
derivátů (futures na dluhopisy) s maximálním limitem 10% však není vyloučeno, a to za účelem omezení odchylek
sledování benchmarku.
Podfond má v úmyslu implementovat poměrový model rozložení výkonnosti indexu. Podfond bude investovat
do všech cenných papírů, které jsou součástí benchmarkového indexu, nebo se omezí na výběr reprezentativních
cenných papírů (tzv. stratifikovaný výběr), které byly, jsou nebo budou součástí benchmarkového indexu. Použití
této metody kopírování nemá za cíl, aby podfond trvale držel každý z cenných papírů, které tvoří referenční index,
ani aby je držel v poměru odpovídajícím jejich vážení v indexu. Podfond může také držet i cenné papíry, které
nejsou obsaženy v index, za účelem dodržení diverzifikačních pravidel popsaných v bodě 4.4. v obecné části
prospektu, které se zabývají nedostatkem likvidity určitých cenných papírů nebo omezeným počtem emisí
tvořících referenční index. Použitý model nezvyšuje riziko protistrany. Úvěrový rating všech cenných papírů, do
kterých podfond investuje, je v souladu s úvěrovým ratingem cenných papírů, které tvoří referenční index.
Za normálních tržních podmínek se každoročně očekává odchylka sledování menší než 0,5%.
Pokud byste chtěli získat více informací o konkrétních rizicích pro pasivně spravované podfondy, přečtěte si
prosím bod 5 „Kontrola rizik“ v obecné části prospektu.
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Upozorňujeme investory, že pokud jeden nebo více cenných papírů tvořících referenční index přestane
splňovat kritéria SRI, jak je popsáno v části o podfondu v prospektu, budou důkladně prověřena tato kritéria
rozhodujících pro určování složení aktiv podfondu, a podfond již nebude složen ze společensky odpovědných
aktiv.
KBC Renta Sekarenta
Podfond KBC Renta Sekarenta se snaží pasivně sledovat výkonnost referenčního benchmarku - indexu JP Morgan
Government Bond Index (GBI) Sweden. Jeho investičním cílem je dosáhnout výnosu srovnatelného s výkonem
indexu JP Morgan Government Bond Index (GBI) Sweden.
JP Morgan Government Bond Index (GBI) Sweden je dluhopisový index, který zahrnuje státní dluhopisy Švédska.
Metodika indexu, jeho složení, pravidla revize a doplňující informace jsou k dispozici v sídle Společnosti.
V závislosti na metodice užívané poskytovatelem benchmarku bude index měsíčně vyvažován. Čím vyšší je
frekvence opětovného vyvážení indexu, tím větší je dopad na transakční náklady v rámci podfondu. Dopad
frekvence opětovného vyvážení na roční výnos podfondu je menší než 0,05%.
Metoda zvolená pro sledování benchmarku bude fyzická replikace, tedy držení shodných pozic. Omezené použití
derivátů (futures na dluhopisy) s maximálním limitem 10% však není vyloučeno, a to za účelem omezení odchylek
sledování benchmarku.
Podfond má v úmyslu implementovat poměrový model rozložení výkonnosti indexu. Podfond bude investovat
do všech cenných papírů, které jsou součástí benchmarkového indexu, nebo se omezí na výběr reprezentativních
cenných papírů (tzv. stratifikovaný výběr), které byly, jsou nebo budou součástí benchmarkového indexu. Použití
této metody kopírování nemá za cíl, aby podfond trvale držel každý z cenných papírů, které tvoří referenční index,
ani aby je držel v poměru odpovídajícím jejich vážení v indexu. Podfond může také držet i cenné papíry, které
nejsou obsaženy v index, za účelem dodržení diverzifikačních pravidel popsaných v bodě 4.4. v obecné části
prospektu, které se zabývají nedostatkem likvidity určitých cenných papírů nebo omezeným počtem emisí
tvořících referenční index. Použitý model nezvyšuje riziko protistrany. Úvěrový rating všech cenných papírů, do
kterých podfond investuje, je v souladu s úvěrovým ratingem cenných papírů, které tvoří referenční index.
Za normálních tržních podmínek se každoročně očekává odchylka sledování menší než 0,5%.
Pokud byste chtěli získat více informací o konkrétních rizicích pro pasivně spravované podfondy, přečtěte si
prosím bod 5 „Kontrola rizik“ v obecné části prospektu.
Upozorňujeme investory, že pokud jeden nebo více cenných papírů tvořících referenční index přestane
splňovat kritéria SRI, jak je popsáno v části o podfondu v prospektu, budou důkladně prověřena tato kritéria
rozhodujících pro určování složení aktiv podfondu, a podfond již nebude složen ze společensky odpovědných
aktiv.
KBC Renta Sterlingrenta
Podfond KBC Renta Sterlingrenta se snaží pasivně sledovat výkonnost referenčního benchmarku - indexu JP
Morgan Government Bond Index (GBI) Sterlingrenta. Jeho investičním cílem je dosáhnout výnosu srovnatelného
s výkonem indexu JP Morgan Government Bond Index (GBI) Sterlingrenta.
JP Morgan Government Bond Index (GBI) Sterlingrenta je dluhopisový index, který zahrnuje státní dluhopisy
Spojeného království.
Metodika indexu, jeho složení, pravidla revize a doplňující informace jsou k dispozici v sídle Společnosti.
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V závislosti na metodice užívané poskytovatelem benchmarku bude index měsíčně vyvažován. Čím vyšší je
frekvence opětovného vyvážení indexu, tím větší je dopad na transakční náklady v rámci podfondu. Dopad
frekvence opětovného vyvážení na roční výnos podfondu je menší než 0,05%.
Metoda zvolená pro sledování benchmarku bude fyzická replikace, tedy držení shodných pozic. Omezené použití
derivátů (futures na dluhopisy) s maximálním limitem 10% však není vyloučeno, a to za účelem omezení odchylek
sledování benchmarku.
Podfond má v úmyslu implementovat poměrový model rozložení výkonnosti indexu. Podfond bude investovat
do všech cenných papírů, které jsou součástí benchmarkového indexu, nebo se omezí na výběr reprezentativních
cenných papírů (tzv. stratifikovaný výběr), které byly, jsou nebo budou součástí benchmarkového indexu. Použití
této metody kopírování nemá za cíl, aby podfond trvale držel každý z cenných papírů, které tvoří referenční index,
ani aby je držel v poměru odpovídajícím jejich vážení v indexu. Podfond může také držet i cenné papíry, které
nejsou obsaženy v index, za účelem dodržení diverzifikačních pravidel popsaných v bodě 4.4. v obecné části
prospektu, které se zabývají nedostatkem likvidity určitých cenných papírů nebo omezeným počtem emisí
tvořících referenční index. Použitý model nezvyšuje riziko protistrany. Úvěrový rating všech cenných papírů, do
kterých podfond investuje, je v souladu s úvěrovým ratingem cenných papírů, které tvoří referenční index.
Za normálních tržních podmínek se každoročně očekává odchylka sledování menší než 0,5%.
Pokud byste chtěli získat více informací o konkrétních rizicích pro pasivně spravované podfondy, přečtěte si
prosím bod 5 „Kontrola rizik“ v obecné části prospektu.
Upozorňujeme investory, že pokud jeden nebo více cenných papírů tvořících referenční index přestane
splňovat kritéria SRI, jak je popsáno v části o podfondu v prospektu, budou důkladně prověřena tato kritéria
rozhodujících pro určování složení aktiv podfondu, a podfond již nebude složen ze společensky odpovědných
aktiv.
KBC Renta AUD Renta
Podfond KBC Renta AUD-Renta se snaží pasivně sledovat výkonnost referenčního benchmarku - indexu JP
Morgan Government Bond Index (GBI) AUD-Renta. Jeho investičním cílem je dosáhnout výnosu srovnatelného s
výkonem indexu JP Morgan Government Bond Index (GBI) AUD-Renta.
JP Morgan Government Bond Index (GBI) AUD-Renta je dluhopisový index, který zahrnuje státní dluhopisy
Austrálie.
Metodika indexu, jeho složení, pravidla revize a doplňující informace jsou k dispozici v sídle Společnosti.
V závislosti na metodice užívané poskytovatelem benchmarku bude index měsíčně vyvažován. Čím vyšší je
frekvence opětovného vyvážení indexu, tím větší je dopad na transakční náklady v rámci podfondu. Dopad
frekvence opětovného vyvážení na roční výnos podfondu je menší než 0,05%.
Metoda zvolená pro sledování benchmarku bude fyzická replikace, tedy držení shodných pozic. Omezené použití
derivátů (futures na dluhopisy) s maximálním limitem 10% však není vyloučeno, a to za účelem omezení odchylek
sledování benchmarku.
Podfond má v úmyslu implementovat poměrový model rozložení výkonnosti indexu. Podfond bude investovat
do všech cenných papírů, které jsou součástí benchmarkového indexu, nebo se omezí na výběr reprezentativních
cenných papírů (tzv. stratifikovaný výběr), které byly, jsou nebo budou součástí benchmarkového indexu. Použití
této metody kopírování nemá za cíl, aby podfond trvale držel každý z cenných papírů, které tvoří referenční index,
ani aby je držel v poměru odpovídajícím jejich vážení v indexu. Podfond může také držet i cenné papíry, které
nejsou obsaženy v index, za účelem dodržení diverzifikačních pravidel popsaných v bodě 4.4. v obecné části
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prospektu, které se zabývají nedostatkem likvidity určitých cenných papírů nebo omezeným počtem emisí
tvořících referenční index. Použitý model nezvyšuje riziko protistrany. Úvěrový rating všech cenných papírů, do
kterých podfond investuje, je v souladu s úvěrovým ratingem cenných papírů, které tvoří referenční index.
Za normálních tržních podmínek se každoročně očekává odchylka sledování menší než 0,5%.
Pokud byste chtěli získat více informací o konkrétních rizicích pro pasivně spravované podfondy, přečtěte si
prosím bod 5 „Kontrola rizik“ v obecné části prospektu.
KBC Renta NZD Renta
Podfond KBC Renta NZD Renta se snaží pasivně sledovat výkonnost referenčního benchmarku - indexu JP Morgan
Government Bond Index (GBI) NZD Renta. Jeho investičním cílem je dosáhnout výnosu srovnatelného s výkonem
indexu JP Morgan Government Bond Index (GBI) NZD Renta.
JP Morgan Government Bond Index (GBI) NZD Renta je dluhopisový index, který zahrnuje státní dluhopisy Nového
Zélandu.
Metodika indexu, jeho složení, pravidla revize a doplňující informace jsou k dispozici v sídle Společnosti.
V závislosti na metodice užívané poskytovatelem benchmarku bude index měsíčně vyvažován. Čím vyšší je
frekvence opětovného vyvážení indexu, tím větší je dopad na transakční náklady v rámci podfondu. Dopad
frekvence opětovného vyvážení na roční výnos podfondu je menší než 0,05%.
Metoda zvolená pro sledování benchmarku bude fyzická replikace, tedy držení shodných pozic. Omezené použití
derivátů (futures na dluhopisy) s maximálním limitem 10% však není vyloučeno, a to za účelem omezení odchylek
sledování benchmarku.
Podfond má v úmyslu implementovat poměrový model rozložení výkonnosti indexu. Podfond bude investovat
do všech cenných papírů, které jsou součástí benchmarkového indexu, nebo se omezí na výběr reprezentativních
cenných papírů (tzv. stratifikovaný výběr), které byly, jsou nebo budou součástí benchmarkového indexu. Použití
této metody kopírování nemá za cíl, aby podfond trvale držel každý z cenných papírů, které tvoří referenční index,
ani aby je držel v poměru odpovídajícím jejich vážení v indexu. Podfond může také držet i cenné papíry, které
nejsou obsaženy v index, za účelem dodržení diverzifikačních pravidel popsaných v bodě 4.4. v obecné části
prospektu, které se zabývají nedostatkem likvidity určitých cenných papírů nebo omezeným počtem emisí
tvořících referenční index. Použitý model nezvyšuje riziko protistrany. Úvěrový rating všech cenných papírů, do
kterých podfond investuje, je v souladu s úvěrovým ratingem cenných papírů, které tvoří referenční index.
Za normálních tržních podmínek se každoročně očekává odchylka sledování menší než 0,5%.
Pokud byste chtěli získat více informací o konkrétních rizicích pro pasivně spravované podfondy, přečtěte si
prosím bod 5 „Kontrola rizik“ v obecné části prospektu.
Upozorňujeme investory, že pokud jeden nebo více cenných papírů tvořících referenční index přestane
splňovat kritéria SRI, jak je popsáno v části o podfondu v prospektu, budou důkladně prověřena tato kritéria
rozhodujících pro určování složení aktiv podfondu, a podfond již nebude složen ze společensky odpovědných
aktiv.

KBC Renta Nokrenta
Podfond KBC Renta Nokrenta se snaží pasivně sledovat výkonnost referenčního benchmarku - indexu ICE BofAML
Norway Government Index. Jeho investičním cílem je dosáhnout výnosu srovnatelného s výkonem indexu ICE
BofAML Norway Government Index.
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ICE BofAML Norway Government Index je dluhopisový index, který zahrnuje státní dluhopisy Norska.
Metodika indexu, jeho složení, pravidla revize a doplňující informace jsou k dispozici v sídle Společnosti.
V závislosti na metodice užívané poskytovatelem benchmarku bude index měsíčně vyvažován. Čím vyšší je
frekvence opětovného vyvážení indexu, tím větší je dopad na transakční náklady v rámci podfondu. Dopad
frekvence opětovného vyvážení na roční výnos podfondu je menší než 0,05%.
Metoda zvolená pro sledování benchmarku bude fyzická replikace, tedy držení shodných pozic. Omezené použití
derivátů (futures na dluhopisy) s maximálním limitem 10% však není vyloučeno, a to za účelem omezení odchylek
sledování benchmarku.
Podfond má v úmyslu implementovat poměrový model rozložení výkonnosti indexu. Podfond bude investovat
do všech cenných papírů, které jsou součástí benchmarkového indexu, nebo se omezí na výběr reprezentativních
cenných papírů (tzv. stratifikovaný výběr), které byly, jsou nebo budou součástí benchmarkového indexu. Použití
této metody kopírování nemá za cíl, aby podfond trvale držel každý z cenných papírů, které tvoří referenční index,
ani aby je držel v poměru odpovídajícím jejich vážení v indexu. Podfond může také držet i cenné papíry, které
nejsou obsaženy v index, za účelem dodržení diverzifikačních pravidel popsaných v bodě 4.4. v obecné části
prospektu, které se zabývají nedostatkem likvidity určitých cenných papírů nebo omezeným počtem emisí
tvořících referenční index. Použitý model nezvyšuje riziko protistrany. Úvěrový rating všech cenných papírů, do
kterých podfond investuje, je v souladu s úvěrovým ratingem cenných papírů, které tvoří referenční index.
Za normálních tržních podmínek se každoročně očekává odchylka sledování menší než 0,5%.
Pokud byste chtěli získat více informací o konkrétních rizicích pro pasivně spravované podfondy, přečtěte si
prosím bod 5 „Kontrola rizik“ v obecné části prospektu.
Upozorňujeme investory, že pokud jeden nebo více cenných papírů tvořících referenční index přestane
splňovat kritéria SRI, jak je popsáno v části o podfondu v prospektu, budou důkladně prověřena tato kritéria
rozhodujících pro určování složení aktiv podfondu, a podfond již nebude složen ze společensky odpovědných
aktiv.
KBC Renta Short USD

Podfond KBC Renta Short USD se snaží pasivně sledovat výkonnost referenčního benchmarku - indexu JP Morgan
Government Bond Index (GBI) United States 1-3 Years. Jeho investičním cílem je dosáhnout výnosu
srovnatelného s výkonem indexu indexu JP Morgan Government Bond Index (GBI) United States 1-3 Years.
indexu JP Morgan Government Bond Index (GBI) United States 1-3 Years je dluhopisový index, který zahrnuje
státní dluhopisy Spojených států.
Metodika indexu, jeho složení, pravidla revize a doplňující informace jsou k dispozici v sídle Společnosti.
V závislosti na metodice užívané poskytovatelem benchmarku bude index měsíčně vyvažován. Čím vyšší je
frekvence opětovného vyvážení indexu, tím větší je dopad na transakční náklady v rámci podfondu. Dopad
frekvence opětovného vyvážení na roční výnos podfondu je menší než 0,05%.
Metoda zvolená pro sledování benchmarku bude fyzická replikace, tedy držení shodných pozic. Omezené použití
derivátů (futures na dluhopisy) s maximálním limitem 10% však není vyloučeno, a to za účelem omezení odchylek
sledování benchmarku.
Podfond má v úmyslu implementovat poměrový model rozložení výkonnosti indexu. Podfond bude investovat
do všech cenných papírů, které jsou součástí benchmarkového indexu, nebo se omezí na výběr reprezentativních

Interní

cenných papírů (tzv. stratifikovaný výběr), které byly, jsou nebo budou součástí benchmarkového indexu. Použití
této metody kopírování nemá za cíl, aby podfond trvale držel každý z cenných papírů, které tvoří referenční index,
ani aby je držel v poměru odpovídajícím jejich vážení v indexu. Podfond může také držet i cenné papíry, které
nejsou obsaženy v index, za účelem dodržení diverzifikačních pravidel popsaných v bodě 4.4. v obecné části
prospektu, které se zabývají nedostatkem likvidity určitých cenných papírů nebo omezeným počtem emisí
tvořících referenční index. Použitý model nezvyšuje riziko protistrany. Úvěrový rating všech cenných papírů, do
kterých podfond investuje, je v souladu s úvěrovým ratingem cenných papírů, které tvoří referenční index.
Za normálních tržních podmínek se každoročně očekává odchylka sledování menší než 0,5%.
Pokud byste chtěli získat více informací o konkrétních rizicích pro pasivně spravované podfondy, přečtěte si
prosím bod 5 „Kontrola rizik“ v obecné části prospektu.

2) Změna rozhodného času oddílů KBC Renta AUD Renta a KBC Renta NZD Renta
Představenstvo Společnosti se rozhodlo změnit rozhodný čas pro podávání žádostí o upisování, zpětné odkupy a
konverze ze 14:00 na 18:00 v ten samý den.
Tyto změny se stanou účinné od čisté hodnoty aktiv k 16.4.2020
Každý akcionář, který s výše uvedenými změnami nesouhlasí, může své akcie bezplatně odprodat po dobu 1
měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Aktualizovanou verzi prospektu ke dni 16.4.2020, která odráží výše uvedené úpravy, lze získat zdarma v sídle
Společnosti.

