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

Säte: 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg 
R.C.S. Luxemburg B 71.182 

 
Härmed KUNGÖRS att den 

 
ÅRLIGA BOLAGSSTÄMMAN 

 
(”stämman”) för Allianz Global Investors Fund (”bolaget”) kommer att hållas på bolagets säte med 
adress 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxemburg, fredagen den 24 januari 2020 kl. 
11.00 CET i syfte att behandla och rösta i följande frågor: 

DAGORDNING 

(1) Antagande av styrelsens rapport och revisionsberättelsen samt godkännande av årsredovisning 
och användning av intäkter (i förekommande fall) avseende räkenskapsåret som slutade den 30 
september 2019 

(2) Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen avseende utövandet av dess mandat under 
räkenskapsåret som slutade den 30 september 2019 

(3) Val av Beatrix ANTON-GROENEMEYER och Gerda HERMANN som styrelseledamöter i bolaget 
fram till nästa årsstämma 

(4) Omval av Oliver DRISSEN, Hanna DUER, William LUCKEN, Markus NILLES och Dirk RAAB 
som styrelseledamöter i bolaget fram till nästa årsstämma 

(5) Omval av PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxemburg, som revisor fram till nästa 
årsstämma 

(6) Övrigt 

RÖSTNING 
Resolutioner på stämmans dagordning kan godkännas utan att beslutsmässigt antal andelsägare 
närvarar genom en majoritet av avgivna röster på stämman. Krav på beslutsmässigt antal och 
majoritet kommer att fastställas i enlighet med utestående andelar den 19 januari 2020 vid 
midnatt CET (”registreringsdatumet”). Andelsägarnas rösträtt ska fastställas utifrån antalet 
innehavda andelar vid registreringsdatumet. 

RÖSTNINGSARRANGEMANG 
Behöriga att närvara och rösta vid stämman är andelsägare som kan uppvisa en bekräftelse från sin 
depåbank eller sitt förvaringsinstitut, vilken visar antalet andelar som innehas av andelsägaren per 
registreringsdatumet hos State Street Bank International GmbH, Luxemburg-filialen, Domiciliary 
Department, på 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (”registrerings- och 
överföringsombudet”), tillhanda i Luxemburg senast kl. 18.00 CET den 22 januari 2020. 

Andelsägare som har rätt att närvara och rösta på stämman har rätt att utse ett ombud att rösta å 
deras vägnar. För att vara giltigt måste fullmaktsformuläret vara vederbörligen ifyllt och undertecknat 
av fullmaktsgivaren eller dennes juridiska ombud eller, om fullmaktsgivaren är en juridisk person, 
under företagets sigill eller av en vederbörligen befullmäktigad befattningshavare, och skickas till 
registrerings- och överföringsombudet samt inkomma senast kl. 18.00 CET den 22 januari 2020. 

De fullmaktsformulär som ska användas av registrerade andelsägare kan erhållas från registrerings- 
och överföringsombudet. Ett ombud måste inte vara andelsägare i bolaget. Utnämnande av ett 
ombud hindrar inte en andelsägare från att närvara vid stämman. 

Exemplar av bolagets reviderade årsrapport finns tillgängliga för granskning på bolagets säte. 
Andelsägare kan även begära ett exemplar av årsrapporten per post eller via e-postadressen 
Reports.Lux@allianzgi.com. 

En aktuell lista över identifieringsnummer för relevanta värdepapper för denna stämma publiceras 
dagligen på www.allianzgi.lu/AGIF. 

Senningerberg i december 2019 
Styrelsen 

 
 
 
 
 
Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande 
överrensstämmelse eller tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska 
originalformuleringen utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om 
gällande rättsordning. 
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