Allianz Global Investors Fund

Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)
Maatschappelijke zetel: 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Hierbij wordt meegedeeld dat de
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
(de “Vergadering”) van Allianz Global Investors Fund (de “Vennootschap”) zal plaatsvinden op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg,
Luxemburg, op vrijdag 24 januari 2020 om 11.00 uur MET, om te beraadslagen en te stemmen
over de volgende punten:
AGENDA
(1) Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de onafhankelijke
Accountant en goedkeuring van de jaarrekening en het gebruik van inkomsten (in voorkomend
geval) voor het boekjaar dat eindigde op 30 september 2019
(2) Kwijting van de Raad van Bestuur van de Vennootschap voor het uitoefenen van hun mandaat
tijdens het boekjaar dat eindigde op 30 september 2019
(3) Verkiezing van mevrouw Beatrix ANTON-GROENEMEYER en mevrouw Gerda HERMANN als
Leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot de volgende Jaarlijkse Algemene
Vergadering
(4) Herverkiezing van de heer Oliver DRISSEN, mevrouw Hanna DUER, de heer William LUCKEN,
de heer Markus NILLES en de heer Dirk RAAB als Leden van de Raad van Bestuur van de
Vennootschap tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering
(5) Herverkiezing van PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg, als Accountant
tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering
(6) Diversen
STEMMEN
Besluiten op de Agenda van de Vergadering zullen geen quorum vereisen en zullen worden
goedgekeurd bij een meerderheid van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen. Het quorum
en de meerderheidsvereisten zullen worden bepaald in overeenstemming met het aantal
uitstaande aandelen op 19 januari 2020 om middernacht MET (de “Registratiedatum”). De
stemrechten van de Aandeelhouders zullen worden bepaald door het aantal gehouden aandelen
op de Registratiedatum.
STEMPROCEDURES
Om toegelaten te worden tot de vergadering en de stemming, moeten de Aandeelhouders een
bewijs van hun bank of financiële instelling dat vermeldt hoeveel aandelen ze houden per de
Registratiedatum verstrekken aan State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
Domiciliary Department, te 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (het “Register- en
transferkantoor”), dat uiterlijk om 18.00 uur MET op 22 januari 2020 ontvangen moet zijn.
Elke aandeelhouder die gemachtigd is om de vergadering bij te wonen en er te stemmen heeft het
recht een gevolmachtigde te benoemen om in zijn of haar naam te stemmen. Om geldig te zijn, moet
het volmachtformulier worden ingevuld en ondertekend door de persoon die een gevolmachtigde
benoemt of door zijn of haar mandataris, of, als de persoon die een gevolmachtigde benoemt een
rechtspersoon is, voorzien van het bedrijfszegel of de handtekening van een daartoe bevoegde
functionaris. Dit volmachtformulier moet worden opgestuurd naar het Register- en transferkantoor en
moet uiterlijk om 18.00 uur MET op 22 januari 2020 ontvangen zijn.
De volmachtformulieren voor de houders van aandelen op naam zijn verkrijgbaar bij het Register- en
transferkantoor. Personen die aangeduid zijn als gevolmachtigde hoeven geen aandeelhouder van
de Vennootschap te zijn. De benoeming van een gevolmachtigde betekent niet dat de betreffende
aandeelhouder de vergadering niet kan bijwonen.
Exemplaren van het gecontroleerde jaarverslag van de Vennootschap zijn op de maatschappelijke
zetel van de Vennootschap beschikbaar ter inzage. De aandeelhouders kunnen ook vragen om een
exemplaar van het jaarverslag naar hen op te sturen via de post of via het e-mailadres
Reports.Lux@allianzgi.com.
Een huidige lijst met de relevante identificatienummers voor deze vergadering is dagelijks online
beschikbaar op www.allianzgi.lu/AGIF.
Senningerberg, december 2019
De Raad van Bestuur

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of
dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie
doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied.

