Allianz Global Investors Fund
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)
Sjedište: 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Ovime vas OBAVJEŠĆUJEMO da će se
GODIŠNJA OPĆA SKUPŠTINA IMATELJA UDJELA
(„skupština”) poduzeća Allianz Global Investors Fund („poduzeće”) održati u sjedištu poduzeća na
adresi 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luksemburg, u petak, 25. siječnja 2019. u 11.00 h
po srednjoeuropskom vremenu radi rasprave i glasovanja o sljedećim pitanjima:
PROGRAM
(1) Prihvaćanje izvješća Uprave i izvješća neovisnog revizora te odobravanje financijskih izvještaja i
korištenja prihoda (ako postoje) za računovodstvenu godinu koja je završila 30. rujna 2018.
(2) Razrješenje Uprave poduzeća dužnosti koje je obnašala tijekom računovodstvene godine koja je
završila 30. rujna 2018.
(3) Imenovanje g. Williama LUCKENA kao člana Uprave poduzeća do sljedeće godišnje opće
skupštine
(4) Ponovno imenovanje g. Olivera DRISSENA, gđe Hanne DUER, g. Markusa NILLESA, g. Dirka
RAABA, gđe Petre TRAUTSCHOLD i gđe Birte TRENKNER kao članova Uprave poduzeća do
sljedeće godišnje opće skupštine
(5) Ponovno imenovanje poduzeća PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg
revizorom do sljedeće godišnje opće skupštine
(6) Razno
GLASOVANJE
Odluke o programu skupštine neće zahtijevati kvorum te će se donositi većinom glasova
zabilježenih na skupštini. Zahtjevi u pogledu kvoruma i većine utvrdit će se u skladu s izdanim
udjelima 20. siječnja 2019. u ponoć po srednjoeuropskom vremenu („datum evidentiranja”).
Prava glasa imatelja udjela utvrđuju se po broju udjela koje imaju na datum evidentiranja.
ORGANIZACIJA GLASOVANJA
Za prisustvovanje i glasovanje na skupštini ovlašteni su imatelji udjela koji mogu pružiti potvrdu svoje
depozitarne banke ili institucije na kojoj je naveden broj udjela koje imatelj udjela ima na datum
evidentiranja banci State Street Bank Luxembourg S.C.A, Odjel za upravne i pravne poslove
povezane sa sjedištem, na adresi 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg („voditelj registra i
zastupnik za prijenose”), a koja će stići u Luxembourg najkasnije do 18 h po srednjoeuropskom
vremenu dana 23. siječnja 2019.
Svi imatelji udjela koji su ovlašteni prisustvovati i glasovati na skupštini imaju pravo imenovati
opunomoćenika koji će glasovati u njihovo ime. Kako bi bio valjan, obrazac za punomoć mora biti
propisno ispunjen i nositi potpis davatelja punomoći ili njegova odvjetnika ili, ako je davatelj
punomoći korporacija, službeni pečat ili potpis propisno ovlaštene osobe te se mora poslati voditelju
registra i zastupniku za prijenose kako bi stigao u Luxembourg najkasnije do 18 h po
srednjoeuropskom vremenu dana 23. siječnja 2019.
Obrasci za punomoć namijenjeni registriranim imateljima udjela mogu se dobiti od voditelja registra i
zastupnika za prijenose. Opunomoćenik ne mora biti imatelj udjela u poduzeću. Imenovanjem
opunomoćenika imatelj udjela ne gubi pravo na prisustvovanje na skupštini.
Primjerci revidiranog godišnjeg izvješća poduzeća dostupni su za pregled u sjedištu poduzeća.
Imatelji udjela mogu i zatražiti da im se primjerak godišnjeg izvješća pošalje poštom ili putem adrese
e-pošte AllianzGIEUProductSetup@allianzgi.com.
Aktualni popis relevantnih identifikacijskih brojeva vrijednosnih papira za ovu skupštinu svakodnevno
je dostupan na internetskoj stranici www.allianzgi.lu/AGIF.
Senningerberg, prosinac 2018.
Uprava
Ovaj je dokument prijevod originalnog dokumenta. U slučaju odstupanja ili višeznačnosti u pogledu
tumačenja prijevoda mjerodavan je originalni tekst na engleskom jeziku, pod uvjetom da se time ne
krše lokalni zakoni u okviru važećeg pravnog sustava.

