Allianz Global Investors Fund

Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)
Адрес на седалище: 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

С настоящото ИЗВЕСТИЕ се съобщава, че
ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
(“Събранието”) на Allianz Global Investors Fund (“Компанията”) ще се проведе в седалището на
Компанията на 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg в петък, 24 януари 2020 г.
в 11:00 часа СЕТ (централно европейско време) с цел обсъждане и гласуване на следните
въпроси:
ДНЕВЕН РЕД
(1) Приемане на доклада на Борда на директорите и доклада на независимия Одитор и
одобрение на финансовите отчети, както и употребата на приходите (ако има такава) за
финансовата година, приключила на 30 септември 2019 г.
(2) Освобождаване на Борда на директорите във връзка с изтичането на техния мандат през
финансовата година, приключила на 30 септември 2019 г.
(3) Избиране на г-жа Беатрикс АНТОН-ГРОНЕМЕЙЕР и г-жа Герда ХЕРМАН за членове на
Борда на директорите на Компанията до следващото Годишно общо събрание.
(4) Преизбиране на г-н Оливер ДРИСЕН, г-жа Хана ДУЕР, г-н Уилиам ЛУКЕН, г-н Маркус
НИЛС и г-н Дирк РААБ за членове на Борда на директорите на Компанията до следващото
Годишно общо събрание.
(5) Преизбиране на PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg като Одитор до
следващото Годишно общо събрание.
(6) Условия
ГЛАСУВАНЕ
Решенията по Дневния ред на събранието няма да изискват кворум и ще бъдат взети на
база на мнозинството на гласовете, подадени по време на Събранието. Изискванията за
мнозинство и кворум ще бъдат определени в съответствие с текущите акции в полунощ
СЕТ (централно европейско време) на 19 януари 2020 г. (“Датата на запис”). Правата за
гласуване на акционерите ще бъдат определени от броя на акциите, които те притежават на
Датата на запис.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛАСУВАНЕТО
Оторизирани да присъстват и гласуват на Събранието са акционерите, които могат да
осигурят потвърждение от тяхната депозитарна банка или институция, показващо броя акции,
които Акционерът притежава към Датата на запис на State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Domiciliary Department, in 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
(“Агентът за регистрация и прехвърляне”) което да пристигне в Люксембург не по-късно от
18:00 часа СЕТ (централно европейско време) на 22 януари 2020 г.
Всички акционери, които имат право да присъстват и гласуват на събранието ще имат право
да назначат представител, който да гласува от негово/нейно име. За да бъде валиден,
формулярът за пълномощие трябва да бъде попълнен изчерпателно и подписан от
упълномощителя или неговият/нейният адвокат или ако упълномощителят е юридическо лице,
подпечатано от него или от упълномощено лице и изпратено на Агента за регистрация и
прехвърляне не по-късно от 18:00 часа СЕТ (централно европейско време) на 22 януари 2020
г.
Формуляри за пълномощие за регистрирани акционери могат да бъдат получени от Агента за
регистрация и прехвърляне. Не е необходимо упълномощените лица да са акционери в
Компанията. Назначаването на упълномощено лице не ограничава акционера от участие в
срещата.
Копия от одитирания годишен отчет на Компанията са налични за преглед в седалището на
Компанията. Акционерите могат също така да изискат копие от годишния отчет по пощата или
чрез имейл адреса Reports.Lux@allianzgi.com.
Текущ списък със съответните идентификационни номера на ценни книжа за това събрание
могат да бъдат разгледани ежедневно онлайн на www.allianzgi.lu/AGIF.
Senningerberg, декември 2019 г.
Бордът на директорите

Този документ е превод на оригиналния документ. В случай на несъответствия или неясноти
при тълкуването на превода, оригиналната версия на английски език ще има превес, до
толкова, доколкото тя не нарушава местното законодателство на съответната юрисдикция.

