
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) 

Sídlo: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves 
R.C.S. Luxembursko B71182 

 
Týmto sa OZNAMUJE, že 

 

V Ý R O È  N É  V A L N É  Z H R O M A Ž D E N I E  A K C I O N Á R O V 
 

(„zhromaždenie“) spoločnosti Allianz Global Investors Fund („spoločnosť“) sa uskutoční v sídle spoločnosti 
na adrese 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembursko v piatok 26. januára 2018 o 11:00 hod. 
SEÈ  z dôvodu prerokovania a hlasovania o nasledujúcich záležitostiach: 

 
 

P r o g r a m: 
1. Prijatie správy predstavenstva skontrolovanej nezávislým audítorom a schválenie účtovnej uzávierky, 

ako aj použitia (prípadného) príjmu za účtovný rok končiaci sa 30. septembra 2017. 
2. Udelenie absolutória predstavenstvu spoločnosti na základe výkonu mandátu počas účtovného roka 

končiaceho sa 30. septembra 2017. 
3. Opätovné zvolenie Markusa Nillesa, Olivera Drissena, Dirka Raaba, Svena Schaefera, Petry 

Trautscholdovej, Birte Trenknerovej a Hanny Duerovej za riaditeľov predstavenstva do nasledujúceho 
výročného valného zhromaždenia. 

4. Opätovné zvolenie spoločnosti PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxemburg za audítora 
do nasledujúceho výročného valného zhromaždenia. 

5. Prerokovanie ďalších záležitostí, ktoré môžu nastať pred zhromaždením. 
  
 

H l a s o v a n i e: 
Uznesenia o programe zhromaždenia sa prijímajú bez potreby dosiahnutia uznášaniaschopnosti a 
prijímajú sa väčšinou hlasov odovzdaných na zhromaždení. Podmienky uznášaniaschopnosti a väčšiny 
budú stanovené podľa akcií v obehu k polnoci 21. januára 2018 SEČ („rozhodujúci deň“). Hlasovacie 
práva akcionárov sa stanovia podľa počtu akcií v držbe k rozhodujúcemu dňu.  
 
 

H l a s o v a c i e  o p a t r e n i a: 
Zhromaždenia sa môžu zúčastniť a hlasovať na ňom akcionári, ktorí môžu predložiť potvrdenie od svojej 
depozitnej banky alebo inštitúcie, ktorým prevodovému agentovi, spoločnosti RBC Investor Services Bank 
S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembursko, preukážu počet  akcií 
vo svojej držbe k rozhodujúcemu dňu, pričom takéto potvrdenie musí byť doručené do Luxemburska 
najneskôr do 11:00 hod. SEČ dňa 24. januára 2018. 
 
Každý akcionár oprávnený zúčastniť sa a hlasovať na zhromaždení bude mať právo ustanoviť 
splnomocnenca, ktorý bude hlasovať v jeho mene. Tlačivo o ustanovení splnomocnenca je platné len vtedy, 
ak je riadne vyplnené a podpísané splnomocniteľom alebo jeho právnym zástupcom, prípadne, ak je 
splnomocniteľom spoločnosť, obsahuje jej bežnú pečiatku alebo podpis riadne splnomocneného konateľa, 
a odoslané prevodovému agentovi RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de 
France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembursko, pričom musí byť doručené do Luxemburska najneskôr do 
11:00 hod. SEČ dňa 24. januára 2018. 
 
Tlačivo o ustanovení splnomocnenca určené pre registrovaných akcionárov je možné získať od 
prevodového agenta, ktorým je spoločnosť RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte 
de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembursko. Osoba ustanovená za splnomocnenca nemusí byť 
akcionárom spoločnosti. Menovanie splnomocnenca nevylučuje účasť akcionára na zhromaždení. 
 
Kópie auditovanej výročnej správy spoločnosti sú k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti. Akcionári 
môžu požiadať aj o zaslanie kópie výročnej správy. Tlačivo o ustanovení splnomocnenca môžete získať na 
adrese Product-Domiciliation@allianzgi.com.  
 



 

 

 
Aktuálny zoznam príslušných identifikačných čísel cenných papierov na účely zhromaždenia je každý deň k 
dispozícii online na adrese www.allianzgi.lu/AGIF. 
 
Senningerberg, december 2017          Na príkaz predstavenstva 


