Allianz Global Investors Fund
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)
Sídlo: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves
R.C.S. Lucembursko B71182
Tímto SE OZNAMUJE, že
V Ý R O È N Í V A L N Á H R O M A D A A K C I O N Á ØÙ
(„Valná hromada“) společnosti Allianz Global Investors Fund („Společnost“) se bude konat v sídle
společnosti na adrese 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Lucembursko, v pátek dne 26. ledna
2018 v 11:00 SEÈ (støedoevropského èasu), a to za účelem projednání níže uvedených bodů programu a
hlasování o těchto bodech:

1.
2.
3.

4.
5.

P r o g r a m j e d n á n í:
Schválení zprávy správní rady prověřené nezávislými auditory a schválení účetní závěrky, jakož i použití
zisku (bude-li nějaký) za účetní rok končící dnem 30. září 2017.
Ukončení výkonu mandátu správní rady společnosti v průběhu účetního roku končícího dnem 30. září
2017.
Opětovné zvolení pana Markuse Nillese, pana Olivera Drissena, pana Dirka Raaba, pana Svena
Schaefera, paní Petry Trautscholdové, paní Birty Trenknerové a paní Hanny Duerové členy správní rady
až do příští výroční valné hromady.
Opětovné zvolení společnosti PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, Lucembursko, auditorem
až do příští výroční valné hromady.
Projednání takových dalších obchodních záležitostí, jež se mohou před valnou hromadou příhodně
vyskytnout.

H l a s o v á n í:
Usnesení týkající se programu valné hromady nebude vyžadovat hlasovací kvorum a bude přijato
většinou hlasů vyjádřených na valné hromadě. Požadavky týkající se kvora a většiny budou stanoveny
podle akcií v oběhu k půlnoci SEČ dne 21. ledna 2018 („Rozhodný den“). Hlasovací práva akcionářů
budou stanovena podle počtu akcií držených k rozhodnému dni.

P r a v i d l a h l a s o v á n í:
K účasti a hlasování na valné hromadě jsou oprávněni akcionáři, kteří jsou schopni převodnímu zmocněnci
RBC Investor Services Bank S.A., domácí služby / Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-surAlzette, Lucembursko, poskytnout potvrzení od své depozitní banky nebo instituce dokládající počet akcií
držených akcionářem k rozhodnému dni, a to tak, že dorazí do Lucemburska nejpozději dne 24. ledna 2018
do 11:00 SEČ.
Všichni akcionáři oprávnění k účasti a hlasování na valné hromadě jsou oprávněni jmenovat zmocněnce,
který za ně bude hlasovat. Aby byl formulář plné moci platný, musí být řádně vyplněn a opatřen podpisem
jmenující osoby nebo jejího zmocněnce, anebo, bude-li jmenující osobou právnická osoba, její firemní
pečetí nebo podpisem řádně oprávněného vedoucího pracovníka, a zaslán převodnímu zmocněnci RBC
Investor Services Bank S.A., domácí služby / Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-surAlzette, Lucembursko, a to tak, že dorazí do Lucemburska nejpozději dne 24. ledna 2018 do 11:00 SEČ.
Formuláře plné moci k použití zapsanými akcionáři lze získat od převodního zmocněnce RBC Investor
Services Bank S.A., domácí služby / Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette,
Lucembursko. Osoba jmenovaná zmocněncem nemusí být akcionářem společnosti. Jmenování
zmocněnce nebrání akcionáři v účasti na valné hromadě.
Kopie auditované výroční zprávy společnosti jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Akcionáři
mohou požádat také o zaslání kopie výroční zprávy. Formuláře plné moci můžete získat na ProductDomiciliation@allianzgi.com.

Aktuální seznam identifikačních čísel příslušných cenných papírů pro toto shromáždění je k dispozici
denně on-line na www.allianzgi.lu/AGIF
Senningerberg, prosinec 2017

Usnesením pøedstavenstva

