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

Det MEDDELES hermed, at
DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING
("generalforsamlingen") for Allianz Global Investors Fund ("selskabet") afholdes på selskabets
hjemsted på adressen 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg, fredag den 25.
januar 2019 kl. 11:00 CET med det formål at diskutere og stemme om følgende:
DAGSORDEN
(1) Godkendelse af bestyrelsens rapport samt revisionspåtegning og godkendelse af
regnskabsopgørelsen samt anvendelse af (eventuel) indkomst for regnskabsåret, der sluttede
den 30. september 2018.
(2) Decharge af selskabets bestyrelse fra udøvelsen af deres bemyndigelse for regnskabsåret, der
sluttede den 30. september 2018.
(3) Valg af William LUCKEN som medlem af selskabets bestyrelse frem til næste årlige
generalforsamling.
(4) Genvalg af Oliver DRISSEN, Hanna DUER, Markus NILLES, Dirk RAAB, Petra TRAUTSCHOLD
og Birte TRENKNER som medlemmer af selskabets bestyrelse frem til næste årlige
generalforsamling.
(5) Genvalg af PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg som selskabets revisor
frem til næste årlige generalforsamling.
(6) Diverse
AFSTEMNING
Beslutninger på generalforsamlingens dagsordenen kræver ikke et beslutningsdygtigt flertal og
træffes ud fra flertallet af de stemmer, der afgives på generalforsamlingen. Det beslutningsdygtige
flertal og flertalskrav afgøres i overensstemmelse med de udestående aktier pr. 20. januar 2019
ved midnat CET ("registreringsdatoen"). Investorernes stemmerettigheder skal afgøres ud fra
antallet af aktier, der ejes på registreringsdatoen.
AFSTEMNINGSREGLER
Investorer, der kan tilvejebringe bekræftelse fra deres depotbank eller institution med angivelse af
antallet af aktier, som investoren ejer pr. registreringsdatoen til State Street Bank Luxembourg S.C.A,
Domiciliary Department på adressen 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ("aktiebogfører
og overførselsagent") kan deltage i og stemme på generalforsamling, forudsat at den pågældende
bekræftelse ankommer i Luxembourg senest kl. 18:00 CET den 23. januar 2019.
Enhver investor, der har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, er berettiget til at
afgive fuldmagt til en stedfortræder, der kan stemme på investorens vegne. For at være gyldig skal
fuldmagtsblanketten være behørigt udfyldt og underskrevet af fuldmagtsgiveren eller dennes advokat
eller, hvis fuldmagtsgiveren er et selskab, med et firmasegl eller godkendt ved underskrift af en
behørigt bemyndiget funktionær, og fuldmagtsblanketten skal sendes til aktiebogføreren og
overførselsagenten og ankomme i Luxembourg senest kl. 18:00 CET den 23. januar 2019.
Fuldmagtsblanketter, der anvendes af registrerede investorer, kan rekvireres fra aktiebogføreren og
overførselsagenten. En fuldmagtshaver behøver ikke være investor i selskabet. Udnævnelsen af en
stedfortræder udelukker ikke en investor fra at deltage i generalforsamlingen.
Kopier af selskabets reviderede årsrapport kan besigtiges på selskabets hjemsted. Investorer kan
også anmode om at få tilsendt en kopi af årsrapporten pr. post eller e-mail
AllianzGIEUProductSetup@allianzgi.com.
En opdateret liste over relevante værdipapiridentifikationsnumre for denne generalforsamling er
tilgængelig dagligt online på www.allianzgi.lu/AGIF.
Senningerberg, december 2018
Bestyrelsen
Dette dokument er en oversættelse af originaldokumentet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller
flertydigheder i henseende til fortolkningen af oversættelsen har den engelske originaltekst forrang,
så længe denne ikke er i strid med det relevante retssystems lokale love.

