
 
 

SICAV PODĽA BELGICKÉHO PRÁVA 

BELFIUS FULLINVEST, Place Rogier 11, 1210 Brusel – OPCVM – Číslo spoločnosti: 0445.784.878 

 
 

OZNAM 
 
Spoločnosť Candriam upovedomila správnu radu každej SICAV o nadchádzajúcej reštrukturalizácii spoločnosti 
Candriam takto: 
 
Spoločnosti Candriam Belgium, Avenue des Arts 58 – B-1000 Brusel (ďalej len „Candriam Belgium“) a Candriam 
France, 40, rue Washington – F-75408 Paris Cedex 08 (ďalej len „Candriam France“) absorbuje ich jediný akcionár 
a súčasne materská spoločnosť Candriam Luxembourg, luxemburská komanditná akciová spoločnosť so sídlom na 
adrese 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen, ktorá je zapísaná v luxemburskom obchodnom a podnikovom 
registri pod číslom B37647 (ďalej len „Candriam Luxembourg“), a to prostredníctvom luxemburského zlúčenia 
absorpciou v súlade s článkom 1021-1 (a nasl.) luxemburského zákona o obchodných spoločnostiach z 10. augusta 
1915, v znení neskorších zmien a doplnení (zákon z roku 1915) (ďalej len „zlúčenie“). 
Na základe zlúčenia prestanú spoločnosti Candriam Belgium a Candriam France existovať a všetky aktíva a pasíva 
spoločností Candriam Belgium a Candriam France vrátane všetkých zmluvných alebo iných práv a povinnosti voči 
tretím stranám sa prevedú na spoločnosť Candriam Luxembourg prostredníctvom univerzálneho nástupníctva 
v súlade s článkom 1021-17 zákona z roku 1915 s účinnosťou od 1. júla 2022 (dátum nadobudnutia účinnosti). 
Od dátumu nadobudnutia účinnosti bude platiť toto: 

- Názov Candriam Luxembourg sa zmení na Candriam.  
- Funkcia správy portfólia bude zaručená aj naďalej za rovnakých podmienok priamo spoločnosťou 

Candriam a/alebo jednou alebo viacerými jej pobočkami, a to konkrétne Candriam – Belgian Branch, 
Candriam – Succursale française, Candriam – UK Establishment (ďalej len „pobočky“). 

 
*** 

 
Prospekt bude zodpovedajúcim spôsobom aktualizovaný s cieľom zohľadniť tieto zmeny s účinnosťou od 01. júla 
2022. 
Návrh prospektu je k dispozícii bezplatne na požiadanie. 
Prospekty, kľúčové informácie pre investorov a posledné pravidelné správy sú k dispozícii bezplatne v sídle SICAV, 
správcovskej spoločnosti FCP a inštitúcie, ktorá poskytuje finančné služby v Belgicku, ako aj v jej agentúrach 
(Belfius Banque S.A., place Rogier 11, 1210 Brusel), ako aj na webových sídlach www.belfiusip.be 
a www.belfius.be. 
 
Správna rada 
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