
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) 

Siedziba rejestrowa: 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga 
Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu B 71.182 

 
Niniejszym dokonuje się następującego POWIADOMIENIA 

 
WALNE ZGROMADZENIE 

 
(„Zgromadzenie”) Allianz Global Investors Fund („Spółki”) odbędzie się w siedzibie Spółki pod 
adresem 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luksemburg dnia 25 stycznia 2019 r., w piątek 
o godz. 11:00 CET w celu rozpatrzenia i poddania pod głosowanie następujących kwestii: 

PORZĄDEK OBRAD 

(1) Przyjęcie raportu Zarządu i raportu niezależnego Audytora oraz sprawozdań finansowych, jak 
również zatwierdzenie wykorzystania dochodu (jeżeli dotyczy) na rok obrachunkowy zakończony 
30 września 2018 r. 

(2) Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium w odniesieniu do pełnienia przez nich 
obowiązków w roku obrachunkowym zakończonym dnia 30 września 2018 roku. 

(3) Wybór Pana Williama LUCKENA jako Członka Zarządu Spółki do czasu kolejnego Walnego 
Zgromadzenia  

(4) Ponowny wybór Pana Olivera DRISSENA, Pani Hanny DUER, Pana Markusa NILLESA, Pana 
Dirka RAABA, Pani Petry TRAUTSCHOLD i Pani Birte TRENKNER jako Członków Zarządu 
Spółki do czasu kolejnego Walnego Zgromadzenia 

(5) Ponowny wybór PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luksemburg, jako Audytora do 
czasu kolejnego Walnego Zgromadzenia 

(6) Postanowienia różne 

GŁOSOWANIE 
Uchwały określone porządkiem obrad Zgromadzenia nie wymagają kworum i mogą zostać przyjęte 
większością głosów oddanych podczas Zgromadzenia. Wymogi dotyczące kworum i większości 
zostaną ustalone na podstawie akcji wyemitowanych dnia 20 stycznia 2019 r. o północy CET 
(„Data wpisu”). Prawa głosu Akcjonariusza zostaną ustalone na podstawie liczby akcji 
posiadanych w Dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu. 

WARUNKI GŁOSOWANIA 
Upoważnieni do udziału i głosowania podczas zgromadzeń są akcjonariusze, którzy mogą 
przedstawić State Street Bank Luxembourg S.C.A., Domiciliary Department, in 49, Avenue J.F. 
Kennedy, L-1855 („Agentowi transferowemu i rejestrowemu”) zaświadczenie z banku albo instytucji 
pełniącej rolę depozytariusza potwierdzające liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza na Dzień 
ustalenia prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu, które to zaświadczenie musi zostać doręczone 
najpóźniej o godz. 18:00 CET dnia 23 stycznia 2019 r. 

Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa i głosowania podczas zgromadzenia może 
wyznaczyć prokurenta do głosowania w jego imieniu. Aby formularz pełnomocnictwa był ważny, musi 
on zostać należycie wypełniony i podpisany przez mocodawcę lub jego przedstawiciela albo jeżeli 
mocodawca jest spółką, opatrzony pieczęcią spółki lub podpisany przez jej należycie umocowanego 
członka organów i musi zostać doręczony do Agenta rejestrowego i transferowego w Luksemburgu 
najpóźniej o godz. 18:00 CET dnia 23 stycznia 2019 r. 

Formularze pełnomocnictw dla posiadaczy akcji imiennych można uzyskać u Agenta rejestrowego 
i transferowego. Prokurent nie musi być akcjonariuszem spółki. Powołanie prokurenta nie wyklucza 
udziału akcjonariusza w posiedzeniu. 

Kopie sprawozdania rocznego Spółki poddanego audytowi są dostępne do wglądu w siedzibie 
Spółki. Akcjonariusze mogą również zwrócić się o przesłanie im kopii sprawozdania rocznego pocztą 
albo pocztą elektroniczną AllianzGIEUProductSetup@allianzgi.com. 

Dostęp do aktualnej listy odpowiednich numerów identyfikacyjnych papierów wartościowych dla tego 
zgromadzenia można uzyskać codziennie online pod adresem www.allianzgi.lu/AGIF. 

Senningerberg, grudzień 2018 r. 
Zarząd 

 

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie dokumentu oryginalnego. W przypadku rozbieżności albo 
wieloznaczności występujących w tłumaczeniu, znaczenie nadrzędne ma tekst oryginalny w języku 
angielskim, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z odnośnymi przepisami prawa miejscowego. 


