Allianz Global Investors Fund
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)
Sídlo: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves
R.C.S. Lucembursko B71182
Tímto SE OZNAMUJE, že
VÝRO NÍVALNÁHROMADAAKCIONÁ
(„Valná hromada“) spole nosti Allianz Global Investors Fund („Spole nost“) se bude konat v sídle
spole nosti na adrese 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Lucembursko, v pátek dne 27. ledna 2017
v 11:00 SE (st edoevropského asu), a to za ú elem projednání níže uvedených bod programu a
hlasování o t chto bodech:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

P r o g r a m j e d n á n í:
Schválení zprávy správní rady prov ené nezávislými auditory a schválení ú etní záv rky, jakož i
použití zisku (bude-li n jaký) za ú etní rok kon ící dnem 30. zá í 2016.
Ukon ení výkonu mandátu správní rady spole nosti v pr b hu ú etního roku kon ícího dnem 30. zá í
2016.
Op tovné zvolení pana Markuse Nillese lenem správní rady až do p íští výro ní valné hromady.
Zvolení pana Olivera Drissena lenem správní rady až do p íští výro ní valné hromady.
Op tovné zvolení spole nosti PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, Lucembursko, auditorem
až do p íští výro ní valné hromady.
Projednání takových dalších obchodních záležitostí, jež se mohou p ed valnou hromadou p íhodn
vyskytnout.

H l a s o v á n í:
Usnesení týkající se programu valné hromady nebude vyžadovat hlasovací kvorum a bude p ijato v tšinou
hlas vyjád ených na valné hromad . Požadavky týkající se kvora a v tšiny budou stanoveny podle akcií
v ob hu k p lnoci SE dne 22. ledna 2017 („Rozhodný den“). Hlasovací práva akcioná budou stanovena
podle po tu akcií držených k rozhodnému dni.

P r a v i d l a h l a s o v á n í:
K ú asti a hlasování na valné hromad jsou oprávn ni akcioná i, kte í jsou schopni
p evodnímu
zmocn nci RBC Investor Services Bank S.A., domácí služby / Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360
Esch-sur-Alzette, Lucembursko, poskytnout potvrzení od své depozitní banky nebo instituce dokládající
po et akcií držených akcioná em k rozhodnému dni, a to tak, že dorazí do Lucemburska nejpozd ji dne
25. ledna 2017 do 11:00 SE .
Všichni akcioná i oprávn ní k ú asti a hlasování na valné hromad jsou oprávn ni jmenovat zmocn nce,
který za n bude hlasovat. Aby byl formulá plné moci platný, musí být ádn vypln n a opat en
podpisem jmenující osoby nebo jejího zmocn nce, anebo bude-li jmenující osobou právnická osoba, její
firemní pe etí nebo podpisem ádn oprávn ného vedoucího pracovníka, a zaslán p evodnímu
zmocn nci RBC Investor Services Bank S.A., domácí služby / Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360
Esch-sur-Alzette, Lucembursko, a to tak, že dorazí do Lucemburska nejpozd ji dne 25. ledna 2017 do 11:00
SE .
Formulá e plné moci pro použití zapsanými akcioná i lze získat od p evodního zmocn nce RBC Investor
Services Bank S.A., domácí služby / Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette,
Lucembursko. Osoba jmenovaná zmocn ncem nemusí být akcioná em spole nosti. Jmenování
zmocn nce nebrání akcioná i v ú asti na valné hromad .
Kopie auditované výro ní zprávy spole nosti jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle spole nosti a na adrese
Product-Domiciliation@allianzgi.com, kde se rovn ž nacházejí i formulá e plných mocí. Akcioná i mohou
požádat také o zaslání kopie výro ní zprávy.

Aktuální seznam identifika ních ísel p íslušných cenných papír pro toto shromážd ní je k dispozici
denn on-line na adrese: www.allianzgi.lu/AGIF.
Senningerberg, prosinec 2016

Usnesením p edstavenstva

