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TILKYNNT er hér með um að 

 

ÁRLEGUR AÐALFUNDUR HLUTAHAFA 

 
(„Fundurinn“) Allianz Global Investors Fund („Fyrirtækið“) verður haldinn á skráðri skrifstofu félagsins 
að 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Lúxemborg, föstudaginn 27. janúar 2023 kl. 11:00 
CET fyrir tilgang þess að fjalla um og greiða atkvæði um eftirfarandi mál: 

DAGSKRÁ 

(1) Samþykkt skýrslu stjórnar og skýrslu óháðs endurskoðanda og til að samþykkja reikningsskil svo 
og notkun tekna (ef einhverjar eru) fyrir reikningsárið sem lauk 30. september 2022 

(2) Losun stjórnar félagsins vegna umboðs þeirra á reikningsárinu sem lauk 30. september 2022 
(3) Losun PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Lúxemborg, sem endurskoðanda fyrir 

reikningsárið sem lauk 30. september 2022 
(4) Kosning herra Oliver DRISSEN sem stjórnarmanns félagsins til næsta aðalfundar. 
(5) Kosning fröken Hanna DUER í stjórn félagsins til næsta aðalfundar. 
(6) Kosning fröken Carina FEIDER í stjórn félagsins til næsta aðalfundar. 
(7) Kosning herra Markus NILLES í stjórn félagsins til næsta aðalfundar. 
(8) Kosning Silvana PACITTI í stjórn félagsins til næsta aðalfundar 
(9) Kosning herra Dirks RAAB í stjórn félagsins til næsta aðalfundar. 
(10) Kosning PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Lúxemborg, sem endurskoðandi fram að 

næsta aðalfundi 

KOSNING 
Ályktanir um dagskrá fundarins þurfa ekki að vera frá ákvörðunarbærum meirihlutar og verða teknar 
af meirihluta atkvæða sem fram koma á fundinum. Kröfur ákvörðunarbærs meirihluta verða 
ákvarðaðar í samræmi við útistandandi hlutabréf 18. janúar 2023 á miðnætti CET 
(„upptökudagurinn“). Atkvæðisréttur hluthafa ræðst af fjölda hluta sem þeir eiga á skráningardegi. 

KOSNINGAR FYRIRKOMULAG 
Heimild til að mæta og greiða atkvæði á fundinum hluthafar sem geta lagt fram staðfestingu frá 
vörslubanka sínum eða stofnun sem sýnir fjölda hluta í eigu hluthafa samkvæmt skráningardegi til 
State Street Bank International GmbH, útibús í Lúxemborg, heimilisdeild, í 49, Avenue J.F. Kennedy, 
L-1855 Lúxemborg („skráningar- og færslufulltrúi“), sé komið til Lúxemborgar eigi síðar en kl.18.00 
CET þann 25. janúar 2023. 

Allir hluthafar sem rétt hafa til setu og atkvæðisréttar á fundinum eiga rétt á að skipa umboðsmann til 
að greiða atkvæði fyrir sína hönd. Umboðseyðublaðið, til þess að það sé gilt, verður að vera rétt útfyllt 
og undirritað af skipunarmanni eða lögmanns hans eða ef skiparinn er hlutafélag, undir innsigli þess 
eða af hendi löggilts embættismanns, og send til skráningar- og færslufulltrúa og sé komið til 
Lúxemborgar eigi síðar en 18:00. CET þann 25. janúar 2023. 

Umboðseyðublöð til notkunar fyrir skráða hluthafa er hægt að nálgast hjá skráningar- og færslufulltrúa. 
Umboðsmaður þarf ekki að vera hluthafi félagsins. Skipun umboðs kemur ekki í veg fyrir að hluthafi 
sæki fundinn. 

Afrit af endurskoðaðri ársskýrslu félagsins liggur frammi til skoðunar á skrifstofu félagsins. Hluthafar 
geta einnig óskað eftir því að fá sent afrit af ársskýrslunni í pósti eða með tölvupósti 
Reports.Lux@allianzgi.com. 

Hægt er að nálgast núverandi lista yfir viðeigandi verðbréfaauðkennisnúmer fyrir þennan fund daglega 
á netinu á www.allianzgi.lu/AGIF. 

Senningerberg, í desember 2022 
Stjórnin 

 

 

Þetta skjal er þýðing af upprunalega skjalinu. Ef ske kynni að misræmi eða mistúlkun sé í þýðingunni, 
gildir upprunalega útgáfan á ensku, eins lengi og hún brjóti ekki í bága við lög í viðkomandi landi eða 
svæði. 
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