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

VI MEDDELER herved at
ÅRLIG GENERALFORSAMLING FOR ANDELSEIERE
(«møtet») for Allianz Global Investors Fund («selskapet») vil bli avholdt ved selskapets registrerte
kontor som er 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg, på fredag den 25. januar
2019 kl. 11.00 CET med mål om å vurdere og stemme over følgende saker:
DAGSORDEN
(1) Godkjenning av styrets rapport og rapport fra uavhengig revisor, samt godkjenning av
regnskapet og inntektsbruken (hvis noen) for regnskapsåret som sluttet 30. september 2018.
(2) Meddelelse av ansvarsfrihet for styremedlemmene mht. utførelsen av styrets verv i
regnskapsåret som ble avsluttet 30. september 2018.
(3) Valg av William LUCKEN som medlem av styret inntil neste ordinære generalforsamling
(4) Gjenvalg av Oliver DRISSEN, Hanna DUER, Markus NILLES, Dirk RAAB, Petra
TRAUTSCHOLD og Birte TRENKNER som medlemmer av styret frem til neste ordinære
generalforsamling
(5) Gjenvalg av PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg, som revisor frem til
neste ordinære generalforsamling.
(6) Diverse
STEMMEGIVNING
Vedtak iht. dagsorden for møtet vil bli gjort på grunnlag av flertall av avgitte stemmer ved møtet,
og det foreligger ikke krav om beslutningsdyktig antall. Krav til beslutningsdyktig antall og flertall vil
bli fastsatt i henhold til utestående andeler per 20. januar 2019 kl. 00.00 CET
(«registreringsdatoen»). Andelseierens stemmerett blir bestemt på grunnlag av antall andeler som
holdes ved registreringsdatoen.
AVSTEMNINGSORDNING
Autorisert til å møte og stemme på møtet er andelseiere som kan gi en bekreftelse fra sin
depotmottagers bank eller finansinstitusjon som viser antallet andeler som eies av aksjeeieren pr.
registreringsdatoen, til State Street Bank Luxembourg S.C.A., Domiciliary Department, i 49, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg («kontoføreren og overføringsagenten»), og som ankommer
Luxembourg senest kl. 18.00 CET den 23. januar 2019.
Alle andelseiere med rett til å delta og stemme på møtet skal ha rett til å utnevne en fullmektig til å
stemme på hans/hennes vegne. For å være gyldig må fullmaktsskjemaet være fullstendig utfylt og
signert av fullmaktsgiveren, hans/hennes advokat eller hvis fullmaktsgiveren er et selskap, under
selskapets segl eller signert av en behørig representant for selskapet og sendes til kontoføreren og
overføringsagenten slik at det når frem til Luxembourg senest kl. 18.00 CET den 23. januar 2019.
Fullmaktsskjemaer til bruk av registrerte andelseiere kan fås fra kontoføreren og overføringsagenten.
En fullmektig trenger ikke være en andelseier i selskapet. Utnevnelse av en fullmektig vil ikke hindre
en andelseier fra å delta på møtet.
Kopier av den reviderte årsberetningen til selskapet er tilgjengelig for inspeksjon på selskapets
registrerte kontor. Andelseiere kan også be om å få tilsendt en kopi av årsberetningene via post eller
e-postadresse AllianzGIEUProductSetup@allianzgi.com.
En oppdatert liste over identifikasjonsnumre for verdipapirer som er relevante for dette møtet, kan fås
på daglig basis på nett fra www.allianzgi.lu/AGIF.
Senningerberg, desember 2018
Styret
Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller
flertydighet ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er
utslagsgivende, så lenge denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet.

