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Tímto vám OZNAMUJEME, že 

 
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ 

 
(dále jen „valná hromada“) fondu Allianz Global Investors Fund (dále jen „společnost“) se uskuteční v 
sídle společnosti na adrese 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg v Lucembursku v pátek 
25. ledna 2019 v 11:00 hodin SEČ za účelem jednání a hlasování o následujících záležitostech: 

PROGRAM SCHŮZE 

(1) přijetí zprávy představenstva a zprávy nezávislého auditora a schválení účetní závěrky a 
rozdělení případných výnosů za účetní období končící 30. září 2018, 

(2) rozpuštění představenstva společnosti při výkonu jeho mandátu v účetním období končícím 
30. září 2018, 

(3) zvolení pana Williama LUCKENA za člena představenstva společnosti až do příští výroční valné 
hromady, 

(4) opětovné zvolení pana Olivera DRISSENA, paní Hanny DUER, pana Markuse NILLESE, pana 
Dirka RAABa, paní Petry TRAUTSCHOLD a paní Birte TRENKNER za členy představenstva 
společnosti až do příští výroční valné hromady. 

(5) opětovné zvolení společnosti PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Lucembursko, za 
auditora až do příští výroční valné hromady, 

(6) různé. 
HLASOVÁNÍ 

Usnesení k bodům programu schůze nebudou vyžadovat usnášeníschopnost a budou přijata 
prostou většinou hlasů vyjádřených na valné hromadě. Požadavky na usnášeníschopnost a 
většinu budou stanoveny podle počtu akcií v oběhu dne 20. ledna 2019 o půlnoci SEČ (dále jen 
„rozhodný den“). Hlasovací práva akcionářů budou stanovena podle počtu akcií držených v 
rozhodný den. 

UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE HLASOVÁNÍ 
Oprávněni účastnit se a hlasovat na valné hromadě jsou akcionáři, kteří jsou schopni předložit 
potvrzení od své depozitní banky nebo instituce s uvedením počtu akcií držených akcionářem k 
rozhodnému dni, a to bance State Street Bank Luxembourg S.C.A., Domiciliary Department, na 
adrese 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lucemburk (dále jen „registrátor a agent pro převod“), a jež 
bude doručeno do Lucemburska nejpozději do 18:00 hodin SEČ dne 23. ledna 2019. 

Každý akcionář oprávněný k účasti a hlasování na valné hromadě je oprávněn jmenovat zmocněnce, 
který bude hlasovat jeho jménem. Formulář zmocněnce musí být řádně vyplněn a vlastnoručně 
podepsán jmenující osobou nebo jejím právním zástupcem, nebo, pokud je jmenující osobou 
společnost, musí být opatřen razítkem společnosti nebo vlastnoručně podepsán řádně pověřeným 
pracovníkem a musí být odeslán registrátorovi a agentovi pro převod tak, aby dorazil do 
Lucemburska nejpozději do 18:00 hodin SEČ dne 23. ledna 2019. 

Formuláře zmocněnce pro použití registrovanými akcionáři můžete získat od registrátora a agenta 
pro převod. Zmocněnec nemusí být akcionářem společnosti. Jmenování zmocněnce nebrání tomu, 
aby se akcionář zúčastnil valné hromady. 

Kopie auditované výroční zprávy společnosti jsou k dispozici ke kontrole v sídle společnosti. 
Akcionáři mohou také požádat o zaslání kopie výroční zprávy poštou nebo prostřednictvím e-mailové 
adresy AllianzGIEUProductSetup@allianzgi.com. 

Aktuální seznam identifikačních čísel příslušných cenných papírů pro tuto valnou hromadu je 
dostupný denně online na adrese www.allianzgi.lu/AGIF. 

Senningerberg, prosinec 2018 
Představenstvo 

 

Tento dokument je překladem původního dokumentu. V případě nesouladu nebo vícevýznamového 
výkladu překladu je rozhodující původní znění v anglickém jazyce, pokud to není v rozporu s 
místními předpisy příslušného právního řádu. 


