CPR Invest
Investičná spoločnosť s variabilným kapitálom (SICAV)
5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Luxembursko
OR Luxemburg: B 189795
(ďalej len „Spoločnosť“)

OZNÁMENIE AKCIONÁROM

V Luxemburgu dňa 25. apríla 2022

Akcionári Spoločnosti sú týmto informovaní o zmenách v prospekte Spoločnosti (ďalej len
„Prospekt“), o ktorých rozhodla Správna rada Spoločnosti (ďalej len „Správna rada“) a ktoré sú
popísané nižšie.
Správna rada všetkých akcionárov vyzýva, aby si prečítali oddiely časti A) nižšie, ktoré sa
týkajú zmien platných pre celú Spoločnosť, ktoré nemajú žiadny vplyv na ich investíciu, a
ktoré nadobudnú účinnosť 29. apríla 2022.
Správna rada akcionárov iba určitých podfondov vyzýva, aby si prečítali oddiely B) a C)
nižšie, aby si boli vedomí určitých zmien, ktoré majú vplyv na ich investíciu a nadobudnú
účinnosť od 25. mája 2022, alebo nebudú mať žiadny vplyv na ich investíciu a nadobudnú
účinnosť 29. apríla 2022.

A) ZMENY TÝKAJÚCE SA SPOLOČNOSTI
Všetky zmeny popísané v tomto oddiele A) týkajúce sa všetkých akcionárov Spoločnosti a
uvedené v Prospekte zo dňa 29. apríla 2022 nadobudnú platnosť k tomuto dátumu a nebudú mať
žiadny vplyv na vašu investíciu.
I.

Zmeny týkajúce sa Správnej rady Spoločnosti

Správna rada Spoločnosti sa rozhodla reflektovať demisiu pána Bertranda Pujola z funkcie člena
Správnej rady Spoločnosti.
Správna rada Spoločnosti sa rozhodla reflektovať zmenu funkcie pána Gillesa Cutayu u
zamestnanca Amundi Asset Management do funkcie vedúceho marketingu a produktov - vedúci
stratégie a inovácií.
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II.

Úprava pododdielov 4.8 „Disclosure Regulation and Taxonomy Regulation“ a 4.9
„Overview of the Responsible Investment Policy“

Vyššie uvedené pododdiely Prospektu boli zmenené nepodstatným spôsobom tak, aby boli v
súlade s obchodnou dokumentáciou vypracovanou v rámci skupiny Spoločnosti a v súvislosti s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na
podporu udržateľných investícií a o zmene a doplnení nariadenia (EÚ) 2019/2088 (ďalej len
„Nariadenie o taxonómii“).
III.

Úprava oddielu 11.4 „Annual charges“

V záujme prehľadnosti pre investorov Správna rada vo vyššie uvedenej časti špecifikovalo, že
akákoľvek nedostatočná výkonnosť o viac ako päť rokov sa už nebude brať do úvahy počas
nového obdobia pozorovania výkonnosti a že, naopak, akákoľvek nedostatočná výkonnosť za
posledných 5 rokov bude naďalej zohľadnená pri výpočte výkonnostného poplatku. Toto
objasnenie nemení mechanizmus výpočtu výkonnostného poplatku, ktorý sa v súčasnosti
uplatňuje.
B) ZMENY TÝKAJÚCE SA LEN URČITÝCH PODFONDOV, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA
PRÍSLUŠNÝCH AKCIONÁROV
Všetky zmeny popísané v tomto oddiele B) týkajúce sa iba niektorých akcionárov Spoločnosti a
uvedené v Prospekte zo dňa 29. apríla 2022 nadobudnú platnosť k tomuto dátumu a nebudú mať
žiadny vplyv na investíciu dotknutých akcionárov.
I.

Odstránenie stropu výkonnostného poplatku

V súvislosti s implementáciou novej metódy výpočtu vyhlásenej orgánom ESMA a predĺžením
obdobia pozorovania pre všetky podfondy, ktoré uplatňujú mechanizmus výkonnostných
poplatkov, sa Správna rada rozhodla zrušiť hornú hranicu výkonnostného poplatku pre triedu
dotknutých akcií.
Akcionári príslušných podfondov, ktorí nesúhlasia s týmto odstránením, môžu v rámci svojej
investície požiadať o bezplatné odkúpenie alebo konverziu svojich akcií do 25. mája 2022.
II.

(i) CPR Invest – Climate Action Euro ; (ii) CPR Invest – Climate Bonds Euro a (iii) CPR
Invest – Climate Action

Správna rada sa rozhodla posilniť záväzok proti globálnemu otepľovaniu podfondov (i) CPR Invest
– Climate Action Euro; (ii) CPR Invest – Climate Bonds Euro a (iii) CPR Invest – Climate Action
nad rámec cieľa zníženia ich uhlíkovej náročnosti vytvorením mechanizmu na kompenzáciu
zvyškovej uhlíkovej stopy.
V tomto ohľade a s cieľom vybudovať portfólio v súlade s cieľom obmedziť nárast teplôt na +1,5
°C, ako je stanovené v Parížskych dohovoroch, správcovská spoločnosť vyvinula proces na
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kompenzáciu uhlíkovej stopy podfondu, ktorá je popísaná v novej časti 4.10 Prospektu. Tento
proces pozostáva z výpočtu emisií uhlíka podfondu, ako aj z použitia certifikátov VER (Verified
Emission Reduction), ktoré zodpovedajú najlepším certifikačným štandardom a ktoré kompenzujú
uhlíkový dopad podfondu vydávaním uhlíkových kreditov z projektov vytváraných pozitívny vplyv
na zníženie emisií CO².
Tento mechanizmus je popísaný v Prospekte v novom oddiele 4.10 „Carbon footprint offsetting“,
ako aj v oddiele „Investment Policy“ príslušných dodatkov týchto troch oddieloch.
Akcionári podfondov (i) CPR Invest – Climate Action Euro; (ii) CPR Invest – Climate Bonds Euro
a (iii) CPR Invest – Climate Action, ktorí nesúhlasia s týmito zmenami ovplyvňujúcimi podfondy, v
ktorých majú akcie, môžu požiadať o bezplatné odkúpenie alebo konverziu svojich akcií do 25.
mája 2022.
III.

CPR Invest – Global Lifestyles

Správna rada sa rozhodla prispôsobiť tému podfondu CPR Invest – Global Lifestyles miernou
úpravou jeho investičného cieľa a investičnej politiky tak, aby sa tento podfond snažil prekonať
index investovaním do medzinárodných akcií „zachytávajúcich dlhodobé trendy spotreby
poháňané demografickými zmenami, spoločenskými zmenami a digitalizáciou ekonomiky“
(predtým: „medzinárodné akcie súvisiace so spotrebou spojené s uspokojením a blahobytom
jednotlivca“).
Správna rada sa tiež rozhodla špecifikovať kľúčové ukazovatele výkonnosti súvisiace so
stratégiou tohto podfondu.
Akcionári podfondu CPR Invest – Global Lifestyles, ktorí nesúhlasia s týmito zmenami, môžu
požiadať o bezplatné odkúpenie alebo konverziu svojich akcií do 25. mája 2022.
C) ZMENY TÝKAJÚCE SA LEN URČITÝCH PODFONDOV, KTORÉ NEMAJÚ VPLYV NA
PRÍSLUŠNÝCH AKCIONÁROV
Všetky zmeny popísané v tomto oddiele C) týkajúce sa iba niektorých akcionárov Spoločnosti a
uvedené v Prospekte zo dňa 29. apríla 2022 nadobudnú platnosť k tomuto dátumu a nebudú mať
žiadny vplyv na investíciu dotknutých akcionárov.

IV.

CPR Invest – Gear World ESG

Správna rada sa rozhodla aktualizovať investičné zásady podfondu CPR Invest – GEAR World
ESG o najnovší vývoj doktríny Orgány finančného trhu týkajúci sa informácií, ktoré majú
poskytovať subjekty kolektívneho investovania integrujúce prístupy ESG.
V.

CPR Invest – Food for Generation
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Správna rada sa rozhodla upraviť subscription and redemption settlement day triedy akcií
podfondu „I jp EUR – Acc“ na tretí pracovný deň po dni ocenenia podfondu.
VI.

CPR Invest – Hydrogen

Správna rada špecifikovala v dodatku k podfondu kódy ISIN tried akcií posledne menovaného.
***
Aktualizovaná verzia Prospektu zo dňa 29. apríla 2022 je k dispozícii v sídle Spoločnosti a možno
ju tiež bezplatne získať od CPR Asset Management na adrese 91-93, Boulevard Pasteur, 75015
Paríž, Francúzsko, ako aj na jej webovej stránke.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zmien, obráťte sa na svojho finančného poradcu.

____________________________
Správna rada
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