IN.focus
Публична колективна инвестиционна схема следваща инвестиционна политика в съответствие с
Директива 2009/65/EC
UCITS
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
Притежателите на дялове в KBC ExpertEase Defensive Balanced под-фонд на IN.focus, публична
колективна инвестиционна схема от отворен тип съгласно определението дадено в
Законодателството на Кралство Белгия и следваща инвестиционна стратегия съобразно
изискванията на Директива 2009/65/EC (наричана от тук нататък ‘Фондът“), заедно с
определеното Управляващото Дружество KBC Asset Management NV (‘Управляващо Дружество),
се уведомяват с настоящето съобщение за предстоящо Извънредно Общо Събрание, което ще
се проведе на 7 Април 2020 с начало 9.30ч. Централно Европейско Време в офиса на
Управляващото Дружество в Хавенлаан 2, 1080 Брюксел, за да се обсъдят публикуваните в този
документ точки и предложения за вливането на управлявания от него под-фонд KBC ExpertEase
Defensive Balanced в Horizon, публично инвестиционно дружество от отворен тип съгласно
определението дадено в Белгийското законодателство, следващо инвестиционна стратегия в
съответствие с изискванията на Директива 2009/65/EC (наричано от тук нататък „Horizon“).
Предложението за вливане включва прекратяваща клауза, която да защити притежателите на
дялове от последващи промени в данъчното облагане, касаещи техните инвестиции в подфондовете. При обстоятелства, налагащи промяна в данъчното облагане (на инвестиция в) на
под-фонда и която промяна оказва материално влияние, или ако тази промяна, до
приключването на вливането, доведе до налагането данък, такса или друга форма на удръжка,
която не се е прилагала преди това, предложението за вливане ще бъде прекратено по силата
на закона. В резултат на това условно прекратяване по предходното изречение, Извънредното
Общо Събрание няма да бъде проведено на указаните в настоящето уведомление дата и час
като всички участници ще бъдат уведомени по аналогични способ и ред.

1)

Документи и отчети: Запознаване в детайли и обследване на следните документи:
a. Предложението за вливане, изготвено в съответствие с Член 167 от Кралския Указ
от 12 Ноември 2012 приложим към определени публични колективни инвестиционни
схеми действащи в съответствие с Директива 2009/65/EC (‘Кралският Указ) и Член
706 от Белгийския Корпоративен Кодекс относно сливанията, на под-фонда KBC
ExpertEase Defensive Balanced чрез вливането му съответно в Horizon, публично
инвестиционно дружество от отворен тип извършващо дейност в съответствие с
Директива 2009/65/EC. Това предложение беше изготвено като частно решение на
Съвета на Директорите на Управляващото Дружество и съдържа изискванията по
167 на Кралския Указ, като е внесено в търговския съдебен регистър в Брюксел.
Документът може да бъде получен безплатно в регистрирания офис на
Управляващото Дружество.
В офиса на Управляващото Дружество са налични за притежателите на дялове и
следните документи: годишните финансови отчети на фонда за последните три години,

доклад от Съвета на Директорите и одитора за последните три години и доклад на
одитора относно вливането съобразно изискванията на Член 172 от Кралския Указ,
проспект на фонда и документ с ключова информация за инвеститорите за всеки от подфондовете.
Информационният документ за притежателите на дялове може да бъде достъпен
безплатно и на следния интернет адрес: https://www.kbc.be/floating-reorganisationfunds.html.
b. Уведомление съобразно изискванията по Член 709 от Белгийския Корпоративен
Кодекс относно настъпили след изготвянето на предложението за вливане
съществени промени, касаещи статуса на активите, които под-фондовете
притежават.
2)

Предложения за решения:
a. Преобразуване чрез вливане: одобрение на преобразуването на под-фонда KBC
ExpertEase Defensive Balanced чрез вливането на KBC ExpertEase Defensive
Balanced в инвестиционното дружество Horizon.
b. Определяне на обменния курс и изплащане на притежателите на дялове в подфондовете, които се преобразуват: одобрение на обменния курс, определен на
база формулата в предложението за вливане и емитирането на нови акции от подфонд KBC ExpertEase Defensive Balanced на инвестиционното дружество Horizon,
които акции ще компенсират трансферирането на активите и пасивите на под-фонда
KBC ExpertEase Defensive Balanced.
Тези нови акции ще бъдат от същия клас и вид като дяловете, които са притежавани
във вливащия се под-фонд. Като резултат от преобразуването чрез вливане, всеки
притежател на дялове в под-фонда ще получи за всеки притежаван дял една акция
от под-фонда в инвестиционното дружество Horizon.
c. Прекратяване без сетълмент: Определяне прекратяването без сетълмънт за подфонда KBC ExpertEase Defensive Balanced, което се прекратява в резултат на
вливането.
d. Прекратяване мандата на Съвета на Директорите: Вписване края на мандата на
Съвета на Директорите и управлението им на под-фонда KBC ExpertEase Defensive
Balanced и тяхното освобождаване от отговорност като членове на съвета.
e. Овластяване Съвета на Директорите: Гласуване на предложение, Съветът на
Директорите на Управляващото Дружество да бъде овластен да приема
самостоятелно всякакви решения и да извършва всички необходими действия по
изпълнението на приетите решения.

От 2 Април 2020г., публикуването на нетна стойност на активите и приемането на поръчки за
записване, обратно изкупуване и замяна на дяловете на под-фонда на IN.focus - KBC ExpertEase
Defensive Balanced ще бъде прекратено с цел ефективното провеждане на процедурата по
вливане (Член 196 ал. 5 от Кралския Указ). В случай, че на Извънредното Общо Събрание не

бъде прието предложението за вливане, ограничението по предходното изречение няма да се
прилага от деня, следващ деня на провеждане на Извънредното Общо Събрание. В случай, че
на проведеното Извънредно Общо Събрание бъде прието предложението за вливане, поръчки,
приети по време на ограничителния период ще бъдат изпълнени по първата публикувана след
изтичане на ограничителния период нетна стойност на активите за под-фонда на
инвестиционното дружество Horizon.
Притежателите или инвеститорите, вписаните в книгата на дяловете, трябва да уведомят с
обикновено писмо Съвета на Директорите на Управляващото Дружество за намерението си да
присъстват на Извънредното Общо Събрание и какъв брой гласове ще представляват като това
трябва да се случи преди 17.00ч. Централно Европейско Време на 1 Април 2020г.; датата на
пощенското клеймо е определяща относно спазването на разпоредбата. Допълнително,
инвеститорите, вписаните в книгата на дяловете, ще бъдат допуснати до Извънредното Общо
Събрание само ако представят в офиса на Управляващото Дружество (Хавенлаан 2, 1080
Брюксел) или до някой от доставчиците на финансови услуги на фонда и не по-късно от 17.00ч
Централно Европейско Време на 1 Април 2020г. сертификат, издаден от лицензирано да води
регистър на притежателите на дялове лице или от институцията извършваща сетълмент и
администрираща придобиване на записаните дялове, до датата на Извънредното Общо
Събрание.
Писмото до Съвета на Директорите на Управляващото Дружество трябва да бъде изпратено на
следния адрес: KBC Asset Management (ALA) – на вниманието на Съвета на Директорите на KBC
Asset Management NV, Havenlaan 2, 1080 Brussels, Belgium. Притежателите на дялове могат да
делегират упражняването на гласовете си на лице - пълномощник, което да гласува от тяхно
име. Пълномощникът трябва да притежава пълномощно с текст, достъпен на следния интернет
адрес: https://www.kbc.be/floating-reorganisation-funds.html.
Доставчиците на финансови услуги на фонда са:
- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussels
- CBC Banque SA, Avenue Albert I-er 60, 5000 Namur
На това Извънредно Общо Събрание ще бъде взето решение, независимо от наличието на
кворум от притежателите на дялове. Решенията могат да бъдат приети само при наличието на
минимум 75% съгласие от страна на присъстващите притежатели на дялове.
Притежателите на дялове могат да изпратят своите въпроси, които биха искали да зададат на
Извънредното Общо Събрание, предварително, на следния адрес: vragenAVfondsen@kbc.be.
Съвет на Директорите на Управляващото Дружество

