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KBC BONDS
változó alaptőkéjű befektetési társaság
80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
Luxemburgi cégjegyzékszám: B 39.062

Értesítés a részvényesek részére
Meghívó rendkívüli közgyűlésre

Az Igazgatótanács tisztelettel meghívja a KBC BONDS VABT részvényeseit a rendkívüli
közgyűlésre, amelyet 2020. június 17-én 10.00 órakor, a személyes jelenlét mellőzésével
tartanak meg a társaság székhelyén a következő napirendről való határozathozatal céljából:
1. Az alapszabály frissítése azzal a céllal, hogy tükrözze a többek között az ÁÉKBVk közötti nemzeti és nemzetközi egyesülésekre előírt új rendszerrel módosított
2010. december 17-i törvény hatálybalépését,
2. Határozat arról, hogy a továbbiakban nem lehet bemutatóra szóló részvényeket
kibocsátani, miután a 2016. február 18-ig nem immobilizált valamennyi bemutatóra
szóló részvény kötelező visszaváltása megtörtént, és nincs több immobilizált
bemutatóra szóló részvény.
3. A következő mondat törlése az alapszabály 23. cikke C. szakaszának d) pontjából:
„értékétől függetlenül minden kötelezettségvállalás az egész Társaságot kötelezi,
hacsak a hitelezőkkel létrejött megállapodás másként nem rendelkezik;”.
A részvényeseket tájékoztatjuk arról, hogy a határozatok csak akkor érvényesek, ha a
társaság által kibocsátott részvények legalább fele képviselteti magát, és a határozatokat a
képviselt részvényesek által leadott szavazatok kétharmada jóváhagyja.
Ellenkező esetben második közgyűlés összehívására kerül sor. A változatlan napirenddel
megtartott második rendkívüli közgyűlésen hozott határozatok a fenti szavazati arány
fenntartása mellett (kétharmados szavazattöbbség vagy egyhangú szavazás), a képviselt
részvények számától függetlenül érvényesek.
A szavazás módja
A COVID-19 miatt kialakult rendkívüli körülményekre tekintettel kérjük, vegye figyelembe,
hogy a rendkívüli közgyűlés megtartására a Luxemburgi Nagyhercegség kormánya által
2020. március 18-án bejelentett válsághelyzet következtében 2020. március 20-án elfogadott
nagyhercegi rendelet rendelkezéseivel összhangban, a személyes jelenlét mellőzésével kerül
sor.
Ha szavazni kíván a rendkívüli közgyűlésen, a mellékelt minta szerinti meghatalmazási
formanyomtatvány kitöltésével, aláírásával és keltezésével kell felhatalmaznia a rendkívüli
közgyűlés elnökét arra, hogy a rendkívüli közgyűlésen képviselje Önt és teljes körű
helyettesítési jogosultsággal szavazzon.
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A tájékoztató, a befektetőknek szóló legfontosabb információkat tartalmazó dokumentumok,
valamint a legfrissebb időszakos jelentések elérhetők a KBC Asset Management S.A.
alapkezelő társaságának székhelyén és a pénzügyi szolgáltatásokat biztosító szervezetek
fiókjaiban.

