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ÉRTESÍTÉS annak tárgyában, hogy 

 

A  R É S Z V É N Y T U L A J D O N O S O K  É V E S  K Ö Z G Y Û L É S E  
 

(a „Közgyűlés”) megrendezésre kerül az Allianz Global Investors Fund (a „Társaság”) részvénytulajdonosai 
által annak székhelyén, a 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg címen 2018. január 26-
án pénteken közép-európai idõ szerint 11:00 órakor a következő ügyek megfontolása és a róluk történő 
szavazás érdekében: 

 
 

N a p i r e n d i  p o n t o k: 
1. Az igazgatótanács által összeállított és független könyvvizsgálók által auditált beszámoló elfogadása, 

valamint a pénzügyi beszámolók és a jövedelem (ha volt ilyen) felhasználásának jóváhagyása a 2017. 
szeptember 30-án végződő számviteli évre vonatkozóan. 

2. A Társaság igazgatótanácsa számára felmentvény megadása megbízatásuknak a 2017. szeptember 
30-án végződő számviteli év során történő gyakorlására vonatkozóan. 

3. Markus Niles úr, Oliver Drissen úr, Dirk Raab úr, Sven Schaefer úr, Petra Trautschold asszony, Birte 
Trenkner asszony és Hanna Duer asszony újraválasztása az igazgatótanács tagjaként a következő éves 
közgyűlés időpontjáig. 

4. A PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, Luxemburg újraválasztása könyvvizsgálóként a 
következő éves közgyűlés időpontjáig. 

5. Egyéb olyan üzleti ügyek megfontolása, amelyek annak rendje szerint a közgyűlés elé tartoznak. 
  
 

S z a v a z á s: 
A közgyűlés napirendjén szereplő határozatok meghozatalához határozatképesség nem szükséges és 
azokat a közgyűlésen leadott szavazatok többségével fogadják el. A határozatképességi és többségi 
követelmények megállapítása a 2018. január 21-én közép-európai idő szerint éjfélkor forgalomban lévő 
részvényeknek megfelelően történik (a „rögzített dátum”). A részvénytulajdonosokat megillető szavazati 
jogokat a rögzített dátum időpontjában tartott részvények alapján kell meghatározni.  
 
 

A  s z a v a z á s  s z a b á l y a i: 
Az ülésen azok a részvénytulajdonosok vehetnek részt és szavazhatnak, akik letéteményes bankjuktól vagy 
intézetüktől igazolást tudnak bemutatni, amelyen fel van tüntetve a részvénytulajdonos által tartott 
részvények száma a rögzített dátum szerint, és ezt eljuttatják a vagyonátruházási nyilvántartó részére az 
RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, 
Luxembourg címre oly módon, hogy az legkésőbb 2018. január 24-én közép-európai idő szerint 11:00 
óráig megérkezzen Luxemburgba.  
 
Bármely részvénytulajdonos, aki jogosult részt venni és szavazni az ülésen, jogosult megbízottat kijelölni, 
aki az ő nevében szavaz. A megbízott kijelölésére szolgáló űrlap akkor érvényes, ha az megfelelően ki van 
töltve és a kijelölő személy vagy ügyvédje saját kezűleg aláírta, vagy ha a kijelölő személy társaság, a 
társaság pecsétje alatt aláírták vagy egy megfelelő jogosultsággal rendelkező tisztségviselő saját kezűleg 
aláírta, és ezt eljuttatják a vagyonátruházási nyilvántartó részére az RBC Investor Services Bank S.A., 
Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg címre oly módon, hogy az 
legkésőbb 2018. január 24-én közép-európai idő szerint 11:00 óráig megérkezzen Luxemburgba. 
 
A bejegyzett részvénytulajdonosok megbízott kijelölésére szolgáló űrlapot a vagyonátruházási 
nyilvántartótól kérhetnek a következő címen: RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte 
de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg. A megbízottként kijelölt személynek nem kell a Társaság 
részvénytulajdonosának lennie. A megbízott kijelölése nem zárja ki a részvénytulajdonosnak az ülésen 
történő részvételét. 



 

 

 
A Társaság auditált éves beszámolója megvizsgálás céljából rendelkezésre áll a Társaság székhelyén. A 
részvénytulajdonosok azt is kérhetik, hogy az éves beszámoló egy példányát küldjék el részükre. A 
megbízott kijelölésére szolgáló űrlapok a következő címen érhetők el: Product-
Domiciliation@allianzgi.com.  
 
 
Az üléssel kapcsolatos értékpapírok biztonsági azonosítószámainak aktuális listája naponta elérhető online 
a www.allianzgi.lu/Aa GIF címen. 
 
Senningerberg, 2017. december          Az igazgatótanács utasítására 


