Allianz Global Investors Fund
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)
Sídlo: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves
R.C.S. Luxembursko B71182
Týmto sa OZNAMUJE, že
VÝRO NÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV
(„zhromaždenie“) spolo nosti Allianz Global Investors Fund („spolo nos “) sa uskuto ní v sídle
spolo nosti na adrese 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembursko v piatok 27. januára 2017 o
11.00 SE z dôvodu prerokovania a hlasovania o nasledujúcich záležitostiach:

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

P r o g r a m:
Prijatie správy predstavenstva skontrolovanej nezávislými audítormi a schválenie ú tovnej uzávierky,
ako aj použitia (prípadného) príjmu za ú tovný rok kon iaci sa 30. septembra 2016.
Udelenie absolutória predstavenstvu spolo nosti na základe výkonu mandátu po as ú tovného roka
kon iaceho sa 30. septembra 2016.
Opätovné zvolenie Markusa Nillesa za riadite a predstavenstva do nasledujúceho výro ného valného
zhromaždenia.
Zvolenie Olivera Drissena, Dirka Raaba, Svena Schaefera, Petry Trautscholdovej, Birte Trenknerovej a
Hanny Duerovej za riadite ov predstavenstva do nasledujúceho výro ného valného zhromaždenia.
Opätovné zvolenie spolo nosti PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, Luxemburg za audítora
do nasledujúceho výro ného valného zhromaždenia.
Prerokovanie alších záležitostí, ktoré môžu nasta pred zhromaždením.

H l a s o v a n i e:
Uznesenia o programe zhromaždenia sa prijímajú bez potreby dosiahnutia uznášaniaschopnosti a
prijímajú sa vä šinou hlasov odovzdaných na zhromaždení. Podmienky uznášaniaschopnosti a vä šiny
budú stanovené pod a akcií v obehu k polnoci 22. januára 2017 SE („rozhodujúci de “). Hlasovacie práva
akcionárov sa stanovia pod a po tu akcií v držbe k rozhodujúcemu d u.

H l a s o v a c i e o p a t r e n i a:
Zhromaždenia sa môžu zú astni a hlasova na om akcionári, ktorí môžu predloži potvrdenie od svojej
depozitnej banky alebo inštitúcie, ktorým prevodovému agentovi, spolo nosti RBC Investor Services Bank
S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembursko preukážu po et akcií vo
svojej držbe k rozhodujúcemu d u, pri om takéto potvrdenie musí by doru ené do Luxemburska
najneskôr do 11.00 hod. SE d a 25. januára 2017.
Každý akcionár oprávnený zú astni sa a hlasova na zhromaždení bude ma právo ustanovi
splnomocnenca, ktorý bude hlasova v jeho mene. Tla ivo o ustanovení splnomocnenca je platné len
vtedy, ak je riadne vyplnené a podpísané splnomocnite om alebo jeho právnym zástupcom, prípadne ak je
splnomocnite om spolo nos , obsahuje jej bežnú pe iatku alebo podpis riadne splnomocneného
konate a, a odoslané prevodovému agentovi RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembursko, pri om musí by doru ené do Luxemburska
najneskôr do 11.00 hod. SE d a 25. januára 2017.
Tla ivo o ustanovení splnomocnenca ur ené pre registrovaných akcionárov je možné získa od
prevodového agenta, ktorým je spolo nos RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte
de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembursko. Osoba ustanovená za splnomocnenca nemusí by
akcionárom spolo nosti. Menovanie splnomocnenca nevylu uje ú as akcionára na zhromaždení.
Kópie auditovanej výro nej správy spolo nosti sú k dispozícii na nahliadnutie v sídle spolo nosti na adrese
Product-Domiciliation@allianzgi.com , rovnako ako tla ivá o ustanovení splnomocnenca. Akcionári môžu
požiada aj o zaslanie kópie výro nej správy.

Aktuálny zoznam príslušných identifika ných ísel cenných papierov na ú ely zhromaždenia je každý de
k dispozícii online na adrese www.allianzgi.lu/AGIF .
Senningerberg, december 2016

Na príkaz predstavenstva

