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Growth By Innovation; Trends
Veřejná investiční společnost dle belgického práva   KBC EQUITY FUND 
Veřejná investiční společnost podle belgického práva
s proměnným základním kapitálem a investiční politikou
podléhající podmínkám směrnice 2009/65/ES
ICBE

Identifikační číslo: 0443.681.463 – rejstřík právnických osob v Bruselu
Sídlo společnosti: Havenlaan 2 – 1080 Brusel

SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Akcionáři podfondů „Growth By Innovation“ a „Trends“ investiční společnosti založené podle belgického práva, s proměnným 
základním kapitálem a investiční politikou podléhající podmínkám směrnice 2009/65/ES KBC Equity Fund (dále jen 
„Společnost“) jsou tímto zváni na mimořádnou valnou hromadu výše jmenovaných podfondů, která se bude konat 19. ledna 
2017 v 11:00, respektive v 11:30 hod. v sídle Společnosti za účelem projednání a schválení bodů následujícího pořadu jednání:

A. Pro akcionáře podfondu „Growth By Innovation“ Společnosti:
Návrh na sloučení otevřeného podílového fondu Pionier I, podfondu „New Economy“ veřejné investiční společnosti podle 
belgického práva, s proměnným základním kapitálem a investiční politikou nepodléhající podmínkám směrnice 2009/65/
ES Centea Fund, podfondu „Access Fund Global Trends“ veřejné investiční společnosti podle belgického práva, s proměnným 
základním kapitálem a investiční politikou podléhající podmínkám směrnice 2009/65/ES Horizon a podfondu „Growth By 
Innovation“ Společnosti převzetím podfondem „Trends“ Společnosti.

B. Pro akcionáře podfondu „Trends“ Společnosti: 
Návrh na sloučení otevřeného podílového fondu Pionier I, podfondu „New Economy“ veřejné investiční společnosti podle 
belgického práva, s proměnným základním kapitálem a investiční politikou nepodléhající podmínkám směrnice 2009/65/
ES Centea Fund, podfondu „Access Fund Global Trends“ veřejné investiční společnosti podle belgického práva, s proměnným 
základním kapitálem a investiční politikou podléhající podmínkám směrnice 2009/65/ES Horizon a podfondu „Growth By 
Innovation“ Společnosti převzetím podfondem „Trends“ Společnosti.

1) Dokumenty a zprávy: Seznámení s níže uvedenými dokumenty a jejich prozkoumání:
a. Návrh sloučení byl sestavený v souladu s článkem 167 královské vyhlášky ze dne 12. listopadu 2012, týkající se subjektů
kolektivního investování (dále jen „královská vyhláška“) a v souladu s článkem 693 zákona o obchodních společnostech. 
Návrh byl sestaven formou neveřejné listiny představenstvy zúčastněných společností a představenstvem belgické 
investiční společnosti KBC Asset Management NV v její funkci správcovské společnosti fondu Pionier I. Zahrnuje 
ustanovení předepsaná článkem 167 královské vyhlášky a byl uložen u registratury obchodního soudu v Bruselu.

Dokument je bezplatně k dispozici v sídle Společnosti.

Akcionářům jsou v sídle Společnosti k dispozici také následující dokumenty: roční závěrky za poslední 3 účetní období, 
zprávy ředitelů a auditora týkající se posledních 3 účetních období, zpráva auditora týkající se sloučení v souladu s 
článkem 172 královské vyhlášky, jakož i prospekt Společnosti a dokumenty „Klíčové informace pro investory slučovaných 
podfondů“.
Dokument „Informace pro akcionáře“ je bezplatně k dispozici na následujících webových stránkách: www.kbcam.be/
herschikking

b. Oznámení o významných změnách finanční situace zúčastněných podfondů, ke kterým došlo ode dne sestavení návrhu 
na sloučení, v souladu s článkem 696 zákona o obchodních společnostech.

2) Návrhy usnesení:
A. Pro akcionáře podfondu „Growth By Innovation“ Společnosti:
a. Sloučení formou převzetí: S chválení navrhované ho sloučení otevřeného podílového fondu Pionier I, , podfondu
"New Economy“ belgické investiční společnosti Centea Fund, podfondu „Access Fund Global Trends“ belgické investiční 
společnosti Horizon a podfondu „Growth By Innovation“ Společnosti převzetím podfondem „Trends“ Společnosti. Ke 
sloučení převzetím podfondu „Growth By Innovation“ Společnosti podfondem „Trends“ Společnosti dojde také v 
případě, že mimořádná valná hromada slučovaných podfondů / podílových fondů sloučení neschválí, zatímco akcionáři 
podfondu „Trends“ Společnosti toto sloučení schválí.
b. Určení směnného poměru a výplata akcionářům přebíraného podfondu „Growth By Innovation“ Společnosti:
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Schválení směnného poměru vypočítaného na základě vzorce uvedeného v informacích pro akcionáře a vydání akcií 
podfondu „Trends“ Společnosti, které budou přiděleny akcionářům podfondu „Growth By Innovation“ Společnosti v 
rámci převodu aktiv a pasiv tohoto podfondu, v závislosti na příslušných čistých hodnotách aktiv podfondu „Growth By 
Innovation“ Společnosti a podfondu „Trends“ Společnosti a na směnném poměru, který z toho vyplývá. Tyto nové akcie 
budou stejné třídy a stejného typu jako ty, které akcionáři podfondu „Growth By Innovation“ vlastnili před    
sloučením.

c. Návrh usnesení pro akcionáře podfondu „Growth By Innovation“ Společnosti: V případě schválení sloučení: stanovení 
zrušení podfondu „Growth By Innovation“ bez likvidace.

d. Návrh usnesení pro akcionáře podfondu „Growth By Innovation“ Společnosti: Vzetí na vědomí ukončení mandátu
ředitelů Společnosti v souvislosti se správou podfondu „Growth By Innovation“ a udělení absolutoria.

e. Zvláštní plná moc: Návrh na udělení zvláštní plné moci členům představenstva Společnosti k provedení výše uvedených 
usnesení. 

B. Pro akcionáře podfondu „Trends“ Společnosti:
a. Sloučení formou převzetí: Schválení navrhovaného sloučení otevřeného podílového fondu Pionier I, podfondu „New 
Economy“ belgické investiční společnosti Centea Fund, podfondu „Access Fund Global Trends“ belgické investiční 
společnosti Horizon a podfondu „Growth By Innovation“ Společnosti převzetím podfondem „Trends“ Společnosti.  V 
případě, že sloučení není schváleno mimořádnou valnou hromadou jednoho ze zúčastněných přebíraných podfondů / 
otevřeného podílového fondu, neznamená to, že nedojde k sloučení přebíraných podfondů, které sloučení schválí. 
Sloučení podfondů/otevřeného podílového fondu, které jsou přebírány podfondem „Trends“ Společnosti a jejichž 
mimořádná valná hromada sloučení schválila, bude v tomto případě uskutečněna.

b. Určení směnného poměru a výplata akcionářům přebíraného otevřeného podílového fondu Pionier I a přebíraných
podfondů „New Economy“ belgické investiční společnosti Centea Fund, „Access Fund Global Trends“ belgické investiční 
společnosti Horizon a podfondu „Growth By Innovation“ Společnosti: Schválení směnných poměrů vypočítaných na 
základě vzorce uvedeného v informacích pro akcionáře a vznik akcií podfondu „Trends“ Společnosti, které získají akcionáři 
otevřeného podílového fondu Pionier I a podfondu „New Economy“ belgické investiční společnosti Centea Fund, 
„Access Fund Global Trends“ belgické investiční společnosti Horizon a „Growth By Innovation“ Společnosti v rámci 
převodu aktiv a pasiv těchto podfondů, v závislosti na příslušných čistých hodnotách aktiv otevřeného podílového 
fondu Pionier I a podfondu „New Economy“ belgické investiční společnosti Centea Fund, „Access Fund Global Trends“ 
belgické investiční společnosti Horizon a „Growth By Innovation“ Společnosti a podfondu „Trends“ Společnosti a na 
směnném poměru, který z toho vyplývá. Tyto nové akcie budou stejné třídy a stejného typu jako ty, které majitelé 
podílových listů otevřeného podílového fondu Pionier I a podfondů „New Economy“ belgické investiční společnosti 
Centea Fund, „Access Fund Global Trends“ belgické investiční společnosti Horizon a „Growth By Innovation“ Společnosti 
vlastnili před sloučením.

c. Zvláštní plná moc: Návrh na udělení zvláštní plné moci členům představenstva Společnosti k provedení výše uvedených 
usnesení. 

Společná ustanovení návrhů usnesení týkající se výše uvedených slučování:
Ode dne 16. ledna 2017 se zveřejňování čisté hodnoty aktiv a výkon žádostí o vydání nebo odkoupení akcií/podílových listů 
nebo změn podfondu KBC Equity Fund „Growth By Innovation“ pozastaví. V případě, že mimořádná valná hromada podfondů 
KBC Equity Fund „Growth By Innovation“ nebo KBC Equity Fund „Trends“ sloučení neschválí, bude pozastavení trvat pouze 
do dne konání mimořádné valné hromady. Objednávky týkající se tohoto podfondu, které budou obdrženy v tomto období 
pozastavení, budou zamítnuty. 

Ode dne 16. ledna 2017 až do dne konání mimořádné valné hromady se zveřejnění čisté hodnoty aktiv a výkon žádostí pro 
vydání nebo odkoupení podílových listů nebo změn podfondu KBC Equity Fund „Trends“ pozastaví, aby se umožnilo účinné 
provedení sloučení. Objednávky týkající se tohoto podfondu, které budou obdrženy v tomto období pozastavení, budou 
provedeny po období pozastavení za první čistou hodnotu aktiv.

Vlastníci zaknihovaných akcií příslušných podfondů Společnosti musí nejpozději do 13. ledna 2017 do 17:00 hod. oznámit 
představenstvu formou dopisu, zda mají v úmyslu se mimořádných valných hromad zúčastnit, a uvést počet akcií, které je 
opravňují k hlasování. Pro splnění této povinnosti je rozhodující datum poštovního razítka na dopisu. Vlastníci zaknihovaných 
akcií se kromě toho také mohou mimořádné valné hromady zúčastnit pouze v případě, že nejpozději do 13. ledna 2017 do 
17:00 hod. podají v sídle Společnosti (Havenlaan 2, 1080 Brusel) nebo u jedné z institucí poskytující Společnosti finanční 
služby osvědčení vydané pověřeným držitelem účtů nebo depozitářem, ve kterém se potvrzuje nedostupnost zaknihovaných 
akcií až do dne konání mimořádné valné hromady. 
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Dopis představenstvu musí být zaslán na následující adresu: KBC Asset Management NV (ALA) – Board of Directors of Equity 
Fund, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Institucemi poskytujícími Společnosti finanční služby jsou: 
- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel
- CBC Banque SA, Grote Markt 5, B-1000 Brussel

Valné hromady jsou schopné právoplatně jednat a usnášet se bez ohledu na část kapitálu zastoupenou přítomnými akcionáři. 
Usnášení se je možné pouze v případě, že byly získány 3/4 hlasů.

Akcionáři mohou případné otázky, které chtějí položit při mimořádné valné hromadě, předem zaslat 
na vragenAVfondsen@kbc.be.

Představenstvo společnosti




