
SICAV PODĽA BELGICKÉHO PRÁVA 

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

 

OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

 

Pozývame investorov, aby sa zúčastnili na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať dňa 10. 
februára 2023 o 10.00 hod. na adrese Place Charles Rogier 11, 1210 Brusel, a na ktorom sa bude jednať o bode 
uvedenom v programe. 

 

   Menovanie štatutárov. 
   Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie rozhodlo: 

- prijať demisiu pána Bruna Clausa z funkcie člena predstavenstva k 31. decembru 2022; 

- vymenovať, pod podmienkou schválenia zo strany FSMA, pani Anne Heldenberghovú, bytom na rue Brun Culot 29, 7050 

Herchies a pána Christopha Fincka, bytom na rue Principale 34, 8820 (Luxembursko) za členov predstavenstva SICAV, a to 
počnúc 13. februárom 2023. Mandát pani Anne Heldenberghovej uplynie na pravidelnom valnom zhromaždení v 
roku 2025. Mandát pána Christopha Fincka uplynie na pravidelnom valnom zhromaždení v roku 2026. Ročná odmena 
nových členov predstavenstva je stanovená vo výške 1 000 EUR za rok. 

- Vziať na vedomie, že ročná odmena pána Gunthera Wuytsa, nezávislého člena predstavenstva, bude upravená z 
3 000 EUR na 1 000 EUR.  

 

Pánovi Thibaut de Saint Moulin, ktorý si na tieto účely zriaďuje služobnú adresu u RBC Investor Services Belgium S.A., 
Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Brusel, valné zhromaždenie udeľuje plnú moc na účely predloženia výpisu z tejto 
zápisnice týkajúceho sa vyššie uvedených rozhodnutí v podateľni kompetentného súdu, aby bol v súlade s 
príslušnými právnymi ustanoveniami uverejnený v prílohe vestníku Moniteur Belge. “  
 
Žiadame akcionárov, ktorí majú záujem o účasť na mimoriadnom valnom zhromaždení, aby vyhoveli zákonným 

požiadavkám.  

Prospekt bude aktualizovaný zodpovedajúcim spôsobom s cieľom zohľadniť tieto zmeny s účinnosťou od 13. 
februára 2023. 
 
Prospekt, dokument obsahujúci kľúčové informácie pre investorov a najnovšie pravidelné správy sú k dispozícii 
bezplatne v sídle SICAV a inštitúcie, ktorá poskytuje finančné služby v Belgicku, ako aj v jej pobočkách (Belfius Banque 
S.A., place Rogier 11, 1210 Brusel), a tiež na webových stránkach www.belfiusip.be a www.belfius.be. 
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