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Týmto sa OZNAMUJE, že 

 
VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV 

 
(„zhromaždenie“) akcionárov spoločnosti Allianz Global Investors Fund („spoločnosť”) sa bude konať 
v sídle spoločnosti na adrese 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembursko, v piatok 
24. januára 2020 o 11.00 hodine SEČ s cieľom prerokovať nasledujúce záležitosti a hlasovať o 
nich: 

PROGRAM 

(1) Prijatie správy predstavenstva a správy nezávislých audítorov a schválenie účtovnej závierky, 
ako aj použitia (prípadného) príjmu za účtovný rok končiaci 30. septembrom 2019, 

(2) uvoľnenie predstavenstva spoločnosti z výkonu mandátu počas účtovného roka končiaceho 
30. septembrom 2019, 

(3) zvolenie pani Beatrix ANTON-GROENEMEYEROVEJ a pani Gerdy HERMANNOVEJ za členky 
predstavenstva až do ďalšieho výročného valného zhromaždenia, 

(4) opätovné zvolenie pána Olivera DRISSEN, pani Hanny DUEROVEJ, pána Williama LUCKEN, 
pána Markusa NILLES a pána Dirka RAAB za členov predstavenstva spoločnosti až do ďalšieho 
výročného valného zhromaždenia, 

(5) opätovné zvolenie spoločnosti PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembursko, za 
audítora až do ďalšieho výročného valného zhromaždenia, 

(6) rôzne. 

HLASOVANIE 
Uznesenia o programe zhromaždenia sa prijímajú bez potreby dosiahnutia uznášaniaschopnosti a 
prijímajú sa väčšinou hlasov odovzdaných na zhromaždení. Podmienky uznášaniaschopnosti a 
väčšiny budú stanovené podľa akcií v obehu k polnoci SEČ dňa 19. januára 2020 („rozhodujúci 
deň“). Hlasovacie práva akcionárov sa stanovia podľa počtu akcií v držbe k rozhodujúcemu dňu. 

PRAVIDLÁ HLASOVANIA 
Na zhromaždení sa môžu zúčastniť a hlasovať iba akcionári, ktorí poskytnú potvrdenie zo svojej 
depozitnej banky alebo inštitúcie o počte akcií v držbe akcionára k rozhodujúcemu dňu na adresu 
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Domiciliary Department, in 49, Avenue 
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembursko („registrátor a prevodový agent“), ktoré bude doručené do 
Luxemburska najneskôr do 18.00 hodín SEČ dňa 22. januára 2020. 

Každý akcionár oprávnený zúčastniť sa a hlasovať na zhromaždení bude mať právo ustanoviť 
splnomocnenca, ktorý bude hlasovať v jeho mene. Tlačivo o ustanovení splnomocnenca je platné len 
vtedy, ak je riadne vyplnené a podpísané splnomocniteľom alebo jeho právnym zástupcom, prípadne 
ak je splnomocniteľom spoločnosť, musí obsahovať jej bežnú pečiatku alebo podpis riadne 
splnomocneného konateľa, a musí byť odoslané registrátorovi a prevodovému agentovi tak, aby bolo 
doručené do Luxemburska najneskôr do 18.00 hodín SEČ dňa 22. januára 2020. 

Formuláre na ustanovenie splnomocnenca určené na používanie registrovanými akcionármi je 
možné získať od registrátora a prevodového agenta. Splnomocnenec nemusí byť akcionárom 
spoločnosti. Menovanie splnomocnenca nevylučuje účasť akcionára na zhromaždení. 

Kópie auditovanej výročnej správy spoločnosti sú k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti. 
Akcionári môžu tiež požiadať o zaslanie kópie výročnej správy poštou alebo prostredníctvom e-
mailovej adresy Reports.Lux@allianzgi.com. 

Aktuálny zoznam identifikačných čísel príslušných cenných papierov na toto zhromaždenie je 
prístupný denne online na www.allianzgi.lu/AGIF. 

V Senningerbergu v decembri 2019 
Predstavenstvo 

 

 

 

Tento dokument je prekladom originálneho dokumentu. V prípade nesúladu alebo viacvýznamového 
výkladu prekladu je rozhodujúce originálne znenie v anglickom jazyku, ak to nie je v rozpore s 
miestnymi predpismi príslušného právneho poriadku. 
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