
 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) 
Siedziba: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves 

Nr wpisu do rejestru w Luksemburgu B71182 
 

Niniejszym zawiadamia si�, �e 
 

R O C Z N E   W A L N E   Z G R O M A D Z E N I E   I N W E S T O R Ó W 

 
(„Zgromadzenie”) Allianz Global Investors Fund („Fundusz”) odb�dzie si� w siedzibie Funduszu pod 
adresem 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, w Luksemburgu, w pi�tek, dnia 22 stycznia 2016 r. o 
godzinie 11:00 czasu obowi�zuj�cego w Luksemburgu celem rozpatrzenia nast�puj�cych spraw i podj�cia 
decyzji w drodze głosowania: 

 
P o r z � d e k   o b r a d: 

1. Przyj�cie sprawozdania Zarz�du oraz raportu biegłego rewidenta oraz zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego, jak i proponowanego trybu przeznaczenia (ewentualnych) zysków za rok obrachunkowy 
zako�czony dnia 30 wrze�nia 2015 r. 

2. Skwitowanie członków Zarz�du Funduszu z wykonywania spoczywaj�cych na nich obowi�zków w 
roku obrachunkowym zako�czonym dnia 30 wrze�nia 2015 r. 

3. Ponowny wybór Daniela Lehmanna, Markusa Nillesa pana Markusa Breidbacha na członków Zarz�du 
do czasu zwołania kolejnego rocznego walnego zgromadzenia. 

4. Ponowny wybór spółki PricewaterhouseCoopers S.à r.l., z siedzib� w Luksemburgu, na biegłego 
rewidenta na okres do czasu zwołania kolejnego rocznego walnego zgromadzenia. 

5. Wszelkie inne zagadnienia, które mog� zosta� zgłoszone w sposób zgodny z obowi�zuj�cymi 
przepisami przed rozpocz�ciem Zgromadzenia. 

  
G ł o s o w a n i e : 

Uchwały obj�te porz�dkiem obrad Zgromadzenia dla swej wa�no�ci nie wymagaj� kworum i s� 
podejmowane wi�kszo�ci� głosów oddanych podczas Zgromadzenia. Warunki i wymogi w zakresie 
kworum oraz wi�kszo�ci podlegaj� ustaleniu na podstawie liczby jednostek uczestnictwa wyemitowanych 
na dzie� 17 stycznia 2016 r. o północy czasu �rodkowoeuropejskiego („Dzie� rejestracji”). Prawa głosu 
inwestorów ustala si� wg liczby jednostek uczestnictwa posiadanych na Dzie� rejestracji.  
 

W a r u n k i   g ł o s o w a n i a : 
Do uczestnictwa w zgromadzeniu i głosowania w jego trakcie uprawnieni s� inwestorzy, którzy dostarcz� 
potwierdzenie od swego banku depozytariusza lub instytucji depozytowej, wskazuj�ce liczb�  jednostek 
uczestnictwa posiadanych przez inwestora na Dzie� rejestracji, do Agenta transferowego RBC Investor 
Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luksemburg, do 
godziny 11:00 czasu obowi�zuj�cego w Luksemburgu dnia 20 stycznia 2016 r.  
 
Ka�dy inwestor uprawniony do uczestnictwa w zgromadzeniu i głosowania w jego trakcie ma prawo 
wyznaczy� pełnomocnika do głosowania w jego imieniu. Formularz pełnomocnictwa do głosowania, dla 
swej wa�no�ci, wymaga nale�ytego wypełnienia oraz własnor�cznego podpisania przez wystawiaj�cego 
pełnomocnictwo lub jego przedstawiciela prawnego b�d�, je�eli wystawiaj�cy pełnomocnictwo jest osob� 
prawn�, wymaga opatrzenia piecz�ci� firmow� lub podpisem nale�ycie upowa�nionego przedstawiciela, 
a nast�pnie przesłania do Agenta Transferowego RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, 
Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luksemburg, do godziny 11:00 czasu obowi�zuj�cego w 
Luksemburgu dnia 20 stycznia 2016 r. 
 
Formularze pełnomocnictwa do głosowania przeznaczone dla posiadaczy imiennych jednostek 
uczestnictwa mo�na uzyska� od Agenta Transferowego RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary 
Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luksemburg. Osoba wyznaczona na pełnomocnika do 
głosowania nie musi by� inwestorem Funduszu. Wyznaczenie pełnomocnika do głosowania nie wyklucza 
prawa inwestora do udziału w zgromadzeniu. 
 



 

 

Egzemplarze zbadanego przez biegłego rewidenta raportu rocznego Funduszu udost�pnia si� do wgl�du 
w siedzibie Funduszu. Inwestorzy mog� równie� wnioskowa� o przesłanie im egzemplarza takiego 
raportu. 
 
Egzemplarze zbadanego przez biegłego rewidenta raportu rocznego Funduszu udostępnia się do wglądu 
w siedzibie Funduszu oraz pod adresem Product-Domiciliation@allianzgi.com , tak zresztą jak i formularze 
pełnomocnictw. Inwestorzy mogą również wnioskować o przesłanie im egzemplarza raportu rocznego. 
  
Z aktualną listą numerów identyfikacyjnych papierów wartościowych właściwych na potrzeby 
zgromadzenia można codziennie zapoznać się pod adresem www.allianzgi.lu/AGIF . 
 
Senningerberg, grudzie� 2015 r.     Sporz�dzono na zlecenie Zarz�du 
 
Niniejsze zawiadomienie jest tłumaczeniem oryginalnego zawiadomienia opublikowanego w dniu 30 grudnia 2015 r. w Mémorial, 
dzienniku urz�dowym Wielkiego Ksi�stwa Luksemburga. W razie rozbie�no�ci lub niejasno�ci przy interpretacji tłumaczenia oryginalna 
wersja w j�zyku angielskim ma moc nadrz�dn� i obowi�zuj�c� w zakresie, w jakim nie narusza ona lokalnych uregulowa� ustawowych 
obowi�zuj�cych w danej jurysdykcji. 


