Allianz Global Investors Fund
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)
Siedziba: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves
Nr wpisu do Rejestru Spółek Luxembourg B71182
Niniejszym zawiadamia się, że
ROCZNE WALNE ZGROMADZENIE INWESTORÓW
(„Zgromadzenie”) Allianz Global Investors Fund („Fundusz”) odbędzie się w siedzibie
Funduszu pod adresem 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg w Luksemburgu, w
piątek, 26 stycznia 2018 r. o godzinie 11.00 czasu CET, celem rozpatrzenia następujących
spraw i podjęcia decyzji w drodze głosowania:
P o r z ą d e k o b r a d:
1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu zweryfikowanego przez niezależnego biegłego
rewidenta oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego, jak i proponowanego trybu
przeznaczenia (ewentualnych) zysków za rok obrachunkowy zakończony dnia 30
września 2017 r.
2. Skwitowanie członków Zarządu Funduszu z wykonywania spoczywających na nich
obowiązków w roku obrachunkowym zakończonym 30 września 2017 r.
3. Ponowny wybór pana Markusa Nillesa, pana Olivera Drissena, pana Dirka Raaba, pana
Svena Schaefera, pani Petry Trautschold, pani Birte Trenkner i pani Hanny Duer na
członków Zarządu do czasu zwołania kolejnego rocznego walnego zgromadzenia.
4. Ponowny wybór spółki PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, z siedzibą w
Luksemburgu, na biegłego rewidenta na okres do czasu zwołania kolejnego rocznego
walnego zgromadzenia.
5. Wszelkie inne zagadnienia, które mogą zostać zgłoszone w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem Zgromadzenia.
G ł o s o w a n i e:
Uchwały objęte porządkiem obrad Zgromadzenia dla swej ważności nie wymagają kworum i
są podejmowane większością głosów oddanych podczas Zgromadzenia. Warunki i wymogi
w zakresie kworum oraz większości podlegają ustaleniu na podstawie liczby jednostek
uczestnictwa wyemitowanych na dzień 21 stycznia 2018 r. o północy czasu CET („Dzień
rejestracji”). Prawa głosu inwestorów ustala się wg liczby jednostek uczestnictwa
posiadanych na Dzień rejestracji.
W a r u n k i g ł o s o w a n i a:
Osobami upoważnionymi do uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniu są inwestorzy,
którzy przedstawią potwierdzenie wydane przez bank depozytariusza lub inną instytucję
wykazujące liczbę akcji danego inwestora według Dnia rejestracji do banku Transfer Agent
RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-surAlzette, Luksemburg, do godziny 11.00 czasu CET 24 stycznia 2018 r.
Każdy inwestor uprawniony do uczestnictwa w zgromadzeniu i głosowania w jego trakcie ma
prawo wyznaczyć pełnomocnika do głosowania w jego imieniu. Formularz pełnomocnictwa do
głosowania, dla swej ważności, wymaga należytego wypełnienia oraz własnoręcznego
podpisania przez wystawiającego pełnomocnictwo lub jego przedstawiciela prawnego bądź,
jeżeli wystawiający pełnomocnictwo jest osobą prawną, wymaga opatrzenia pieczęcią
firmową lub podpisem należycie upoważnionego przedstawiciela, a następnie przesłania do
Agenta Transferowego RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de
France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luksemburg, do godziny 11.00 czasu CET 24 stycznia
2018 r.
Formularze pełnomocnictwa do głosowania przeznaczone dla posiadaczy imiennych
jednostek uczestnictwa można uzyskać od Agenta Transferowego RBC Investor Services

Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luksemburg.
Osoba wyznaczona na pełnomocnika do głosowania nie musi być inwestorem Funduszu.
Wyznaczenie pełnomocnika do głosowania nie wyklucza prawa inwestora do udziału w
zgromadzeniu.
Egzemplarze zbadanego przez biegłego rewidenta raportu rocznego Funduszu udostępnia
się do wglądu w siedzibie Funduszu. Inwestorzy mogą również wnioskować o przesłanie im
egzemplarza raportu rocznego. Formularz pełnomocnictwa można uzyskać pod adresem
Product-Domiciliation@allianzgi.com.

Obowiązująca lista numerów identyfikacyjnych papierów wartościowych istotnych dla tego
zgromadzenia jest dostępna online pod adresem www.allianzgi.lu/AGIF.
Senningerberg, grudzień 2017

Sporządzono na zlecenie Zarządu

