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A Társaság ezúton ad ÉRTESÍTÉST, hogy az Allianz Global Investors Fund (a „Társaság”) 

 
RÉSZVÉNYESEINEK ÉVES KÖZGYŰLÉSÉRE 

 
(a „Közgyűlés”) a Társaság székhelyén (6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxemburg), 
2019. január 25-én pénteken  11:00 órakor (közép-európai idő szerint) kerül sor, és amelynek 
célja a következő ügyek megtárgyalása és megszavazása: 

NAPIREND 

(1) Az igazgatótanács beszámolójának elfogadása és a független könyvvizsgáló beszámolójának 
elfogadása, valamint a pénzügyi beszámoló és a 2018. szeptember 30-án lezárult számviteli 
évben megszerzett nyereség (ha van) felhasználásának jóváhagyása. 

(2) A Társaság Igazgatótanácsának felmentése a 2018. szeptember 30-án lezárult számviteli év 
során betöltött mandátumának gyakorlása alól. 

(3) Mr William LUCKEN megválasztása a Társaság Igazgatótanácsa tagjának a következő éves 
közgyűlésig. 

(4) Mr Oliver DRISSEN, Ms Hanna DUER, Mr Markus NILLES, Mr Dirk RAAB, Ms Petra 
TRAUTSCHOLD és Ms Birte TRENKNER megválasztása a Társaság Igazgatótanácsa tagjának 
a következő éves Közgyűlésig. 

(5) A PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg megválasztása könyvvizsgálónak 
a következő éves közgyűlésig. 

(6) Vegyes kérdések 

SZAVAZÁS 
A Közgyűlés napirendjében szereplő kérdések esetén a határozatképességhez nem szükséges 
legkisebb létszám, azokról a döntés a Közgyűlésen leadott szavazatok többségével történik. A 
határozatképesség és a szavazatok többsége a 2019. január 20-án éjfélkor (közép-európai idő 
szerint) (a „Fordulónap”) forgalomban lévő részvények szerint kerül meghatározásra. A 
Részvényesek szavazati jogainak megállapítására a Fordulónapon a tulajdonukban lévő 
részvények száma alapján kerül sor. 

SZAVAZÁSI REND 
A Közgyűlésen azok a Részvényesek vehetnek részt és szavazhatnak, akik a letéti bankjuk vagy 
intézményük által kiadott, a Részvényesnek a Fordulónapon a tulajdonában lévő részvények számát 
igazoló igazolást eljuttatják a következő címre: State Street Bank Luxembourg S.C.A., Domiciliary 
Department, in 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (a „Részvénykönyvvezető”), 
amelynek legkésőbb 2019. január 23-án 18:00 óráig (közép-európai idő szerint) meg kell érkeznie 
Luxembourgba. 

A Közgyűlésen való részvételre és szavazásra jogosult Részvényesek jogosultak a nevükben 
szavazó képviselőt kijelölni. A képviseleti nyomtatványt, ahhoz, hogy érvényes legyen, a 
Részvényesnek vagy az ügyvédjének megfelelően ki kell töltenie és hitelesen alá kell írnia, vagy ha 
a Részvényes társaság, akkor a pecsétjével el kell látnia, és aláírásra jogosult tisztviselőnek alá kell 
írnia, és el kell küldenie a Részvénykönyvvezetőnek, hogy legkésőbb 2019. január 23-án 18:00 
óráig (közép-európai idő szerint) megérkezzen Luxembourgba. 

A nyilvántartott Részvénytulajdonosok által használható képviseleti nyomtatványok a 
Részvénykönyvvezetőtől szerezhetők be. A képviselőnek nem kell a Társaság részvényesének 
lennie. A képviselő kijelölése nem zárja ki, hogy a Részvényes részt vegyen a Közgyűlésen. 

A Társaság auditált éves beszámolójának másolata a Társaság székhelyén szerezhető be. A 
Részvényesek kérhetik továbbá, hogy az éves beszámoló másolatát számukra levélben vagy az e-
mail-címükre küldjük el. AllianzGIEUProductSetup@allianzgi.com. 

A Közgyűlés szempontjából releváns értékpapírok azonosítószámainak aktuális listája minden nap 
elérhető online, a következő címen: www.allianzgi.lu/AGIF. 

Senningerberg, 2018. december 
Az Igazgatótanács 

 

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése 
ellentmondó vagy nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem 
ellentétes az adott jogrend vonatkozó jogszabályaival. 


