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12 Μαρτίου 2019 
 
Αγαπητέ Μεριδιούχε, 
 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μεριδιούχων της Schroder International Selection Fund  
 

Σε συνέχεια της επιστολής μας της 1ης Μαρτίου 2019, στις 11 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση στην έδρα της Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») προκειμένου να ληφθεί 
απόφαση με ψηφοφορία για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας (το «Καταστατικό») όπως 
περιγράφεται στην εσωκλειόμενη πρόσκληση σύγκλησης. 

Η απαίτηση εκπροσώπησης του 50% των Μεριδίων σε κυκλοφορία της Εταιρείας προκειμένου να επιτευχθεί 
απαρτία δεν ικανοποιήθηκε σε αυτήν τη συνέλευση. Ως εκ τούτου, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Έκτακτη 
Συνέλευση (η «Συνέλευση»), της οποίας οι λεπτομέρειες παρατίθενται κατωτέρω. 

Ανακοίνωση 

Ακολουθεί συνημμένη η ανακοίνωση σύγκλησης της Συνέλευσης. Η ημερήσια διάταξη παραμένει ως είχε για τη 
συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019. Όλοι οι Μεριδιούχοι της Εταιρείας 
προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην καταστατική έδρα της 
Εταιρείας την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019, στις 4:30 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου, προκειμένου να ψηφίσουν επί της 
απόφασης που περιγράφεται στην εσωκλειόμενη πρόσκληση. 

Πληρεξούσιο έντυπο 

Τα έντυπα πληρεξουσίου για τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2019 θα ισχύουν και για 
αυτήν τη Συνέλευση, εκτός εάν λάβουμε διαφορετικές εντολές από εσάς με την αποστολή νέου πληρεξουσίου 
εντύπου (εσωκλειόμενο) ή εάν παρευρεθείτε στη Συνέλευση. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την ψηφοφορία 
διευκρινίζονται στην εσωκλειόμενη πρόσκληση σύγκλησης της συνέλευσης. Το συμπληρωμένο πληρεξούσιο 
έντυπο πρέπει να επιστραφεί στην εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας, Schroder Investment Management 
(Europe) S.A., πριν από τις 12:00 το μεσημέρι ώρα Λουξεμβούργου τη Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019. 

Σύσταση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συστήνει οι μεριδιούχοι να υπερψηφίσουν την Απόφαση που παρατίθεται στην 
Ανακοίνωση της Συνέλευσης, για την οποία θεωρούν ότι εξυπηρετεί τα βέλτιστα συμφέροντα του συνόλου των 
μεριδιούχων. 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, ή με τον συνήθη 
επαγγελματία σύμβουλο διαχείρισής σας ή με την Schroder Investment Management (Europe) S.A. στο (+352) 
341 342 212. 
 
Με εκτίμηση, 

 

Chris Burkhardt       Nirosha Jayawardana 
Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος     Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος 

 

Εσωκλειόμενα:  
Ανακοίνωση 2ης ΕΓΣ και πληρεξούσιο έντυπο 
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Πρόσκληση σε εξ αναβολής έκτακτη γενική συνέλευση των μεριδιούχων της Schroder International 
Selection Fund 

Η απαίτηση εκπροσώπησης του 50% του κεφαλαίου της Schroder International Selection Fund (η 
«Εταιρεία») προκειμένου να επιτευχθεί απαρτία δεν ικανοποιήθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 
Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2019 στις 11:30 π.μ. ώρα Λουξεμβούργου. 

Ως εκ τούτου, με την παρούσα πρόσκληση σας ενημερώνουμε ότι η εξ αναβολής έκτακτη γενική συνέλευση 
των μεριδιούχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας στις 20 Μαρτίου 2019 στις 
4:30 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου (η «Εξ Αναβολής ΕκΓΣ»): 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «Διοικητικό Συμβούλιο») προτείνει αλλαγές στο καταστατικό 
της Εταιρείας (το «Καταστατικό»), οι οποίες: 

• αντικατοπτρίζουν (i) τις αλλαγές στους νόμους του Λουξεμβούργου και, πιο συγκεκριμένα, τη 
μεταρρύθμιση του Νόμου του Λουξεμβούργου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών 
(ο «Νόμος του 1915») και (ii) την ευελιξία όσον αφορά την έκδοση παγκόσμιων πιστοποιητικών 
μεριδίων και άυλων μεριδίων σύμφωνα με τον Νόμο του Λουξεμβούργου της 6ης Απριλίου 2013 σε 
σχέση με άυλους τίτλους, 

• εισάγουν διατάξεις που απαιτούνται ως απόρροια της έναρξης εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 περί 
αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς (ο «Κανονισμός»), 

• επικαιροποιούν διατάξεις προκειμένου να τις εναρμονίσουν με τις τρέχουσες πρακτικές της 
αγοράς. 

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές και τον λόγο που τις προτείνει το 
Διοικητικό Συμβούλιο, ανατρέξτε στη συνέχεια. 

Ενημέρωση με βάση τις αλλαγές στον Νόμο περί Εταιρειών του Λουξεμβούργου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να αντικατοπτρίζεται στο Καταστατικό η ευελιξία που παρέχει ο νόμος 
της 10ης Αυγούστου 2016, ο οποίος τροποποιεί τον Νόμο του 1915. Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις δεν 
θα αλλάξουν τον τρόπο διαχείρισης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο έχετε επενδύσει. 

Αλλαγές που απαιτούνται ως απόρροια της έναρξης εφαρμογής του Κανονισμού 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εισαγωγή διατάξεων στο Καταστατικό ως απόρροια της έναρξης 
εφαρμογής του Κανονισμού. Ο Κανονισμός καθιερώνει κανόνες που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη ώστε να 
καταστήσει πιο ανθεκτικά τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς («ΑΚΧΑ») και να βελτιώσει την ικανότητά 
τους να ανθίστανται στις αναταράξεις της αγοράς. Στόχος των συγκεκριμένων κανόνων είναι να 
διασφαλίζουν καλύτερη προστασία για τους επενδυτές σε ΑΚΧΑ και να διαφυλάττουν την ακεραιότητα της 
αγοράς. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, απαιτούνται στο Καταστατικό πρόσθετες γνωστοποιήσεις προς τους 
επενδυτές, οι οποίες θα καλύπτουν συγκεκριμένα επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού, τις απαιτήσεις 
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διαφοροποίησης, τους κανόνες ρευστότητας και αποτίμησης και τις εσωτερικές διαδικασίες, ώστε να 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό. 

Γενική επικαιροποίηση του Καταστατικού για την εναρμόνισή του με τις τρέχουσες πρακτικές της αγοράς. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μια σειρά από τροποποιήσεις γενικής φύσεως, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά: 

• της εναρμόνισης των διατάξεων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων 
τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση της ίδιας εταιρείας διαχείρισης,  

• της αντικατάστασης αναφορών σε αναχρονιστικές/παρωχημένες νομικές διατάξεις,  

• της συμπερίληψης ορισμένων περιπτώσεων ευελιξίας που είναι γενικά αποδεκτές από την 
πρακτική της αγοράς. 

Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις περιγράφονται αναλυτικότερα στην ημερήσια διάταξη που εσωκλείεται 
στην παρούσα. 

Η ημερήσια διάταξη της Εξ Αναβολής ΕκΓΣ θα αφορά τα εξής: 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Πλήρης αναδιατύπωση του Καταστατικού με στόχο, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση του 
Καταστατικού ως εξής: 

1. Τροποποίηση του Άρθρου 3 ώστε η ρήτρα σχετικά με το αντικείμενο να αναφέρεται στον 
Κανονισμό με την ακόλουθη διατύπωση: 

«Αποκλειστικό αντικείμενο της Εταιρείας είναι η επένδυση των κεφαλαίων που έχει στη διάθεσή της σε 
κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και άλλα στοιχεία ενεργητικού όπως επιτρέπεται από τον νόμο της 17ης 
Δεκεμβρίου 2010 για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του 
(ο ‘Νόμος’) και, στον βαθμό που ισχύει, από τον Κανονισμό ΕΕ 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (ο ‘Κανονισμός’), με 
σκοπό τη διασπορά των επενδυτικών κινδύνων και τη διάθεση στους μεριδιούχους της των 
αποτελεσμάτων διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της. 

Η Εταιρεία μπορεί να λαμβάνει κάθε μέτρο και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που ενδέχεται να κρίνει 
χρήσιμη για την επίτευξη και την προώθηση του σκοπού της στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το 
Μέρος I του Νόμου και, στον βαθμό που ισχύει, από τον Κανονισμό». 

2. Τροποποίηση του Άρθρου 4 ώστε να παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να μεταφέρει 
την έδρα της Εταιρείας σε οποιονδήποτε δήμο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και να 
τροποποιεί το Καταστατικό αντίστοιχα. 

3. Τροποποίηση του Άρθρου 5 ώστε: 

i. να συμπεριληφθεί αναφορά στα διάφορα είδη ΑΚΧΑ σύμφωνα με τον Κανονισμό, υπό την 
προϋπόθεση ότι κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο (i) μπορεί να πληροί τα κριτήρια ως 
βραχυπρόθεσμο ή πρότυπο αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς κυμαινόμενης καθαρής 
αξίας ενεργητικού, βραχυπρόθεσμο αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς καθαρής αξίας 
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ενεργητικού χαμηλής μεταβλητότητας ή βραχυπρόθεσμο αμοιβαίο κεφάλαιο 
χρηματαγοράς σταθερής καθαρής αξίας ενεργητικού δημόσιου χρέους, όπως επιτρέπεται 
από τον Κανονισμό, και (ii) θα επενδύει σε ρευστοποιήσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού ή άλλους τύπους επενδύσεων που επιτρέπονται στο πλαίσιο του Κανονισμού, 
και 

ii. να επικαιροποιηθούν οι διατάξεις που σχετίζονται με τη συγχώνευση, τη ρευστοποίηση, 
τον διαχωρισμό και την αναδιάρθρωση των κατηγοριών μεριδίων ή των επιμέρους 
αμοιβαίων κεφαλαίων. 

4. Τροποποίηση του Άρθρου 6 ώστε: 

i. να συμπεριληφθούν διατάξεις σχετικά με τα άυλα μερίδια και τα παγκόσμια πιστοποιητικά 
μεριδίων στο πλαίσιο του Νόμου του Λουξεμβούργου της 6ης Απριλίου 2013 σχετικά με 
άυλους τίτλους, 

ii. να καταργηθούν οι αναφορές σε μερίδια στον κομιστή, τα οποία δεν θα εκδίδονται πλέον 
από την Εταιρεία, και 

iii. να συμπεριληφθεί η δυνατότητα για τους μεριδιούχους που το έχουν επιλέξει να 
λαμβάνουν ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις μέσω email. 

5. Τροποποίηση του Άρθρου 8 ώστε: 

i. να αποσαφηνιστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
επιβάλει περιορισμούς σε ό,τι αφορά την κατοχή μεριδίων και να συμπεριληφθεί η 
δυνατότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο να επιβάλει περιορισμούς όταν η κατοχή 
μεριδίων από έναν μεριδιούχο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ρευστότητα 
οποιωνδήποτε επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, και 

ii. να αποσαφηνιστούν οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με κατόχους 
μεριδίων που απαγορεύεται να κατέχουν τα εν λόγω μερίδια. 

6. Τροποποίηση του Άρθρου 10 ώστε να καταργηθεί η συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα της ετήσιας 
γενικής συνέλευσης (η «ΕτΓΣ»), καθώς δεν απαιτείται πλέον από τον Νόμο του 1915 να 
συμπεριλαμβάνονται οι συγκεκριμένες πληροφορίες στο Καταστατικό, και να προβλέπεται ότι η 
ΕτΓΣ θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός έξι μηνών μετά το τέλος του οικονομικού έτους. 

7. Τροποποίηση του Άρθρου 11 ώστε να συμπεριληφθεί η δυνατότητα για τους μεριδιούχους να 
ψηφίζουν σε οποιαδήποτε συνέλευση μέσω εναλλακτικών εντύπων ψηφοφορίας. 

8. Τροποποίηση του Άρθρου 12 ώστε: 

i. να συμπεριληφθεί η δυνατότητα για τους μεριδιούχους που το έχουν επιλέξει να 
λαμβάνουν ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις μέσω email και 

ii. να συμπεριληφθούν διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή κατόχων άυλων μεριδίων στις 
γενικές συνελεύσεις, στο πλαίσιο του Νόμου του Λουξεμβούργου της 6ης Απριλίου 2013 
σχετικά με άυλους τίτλους. 

9. Τροποποίηση του Άρθρου 14 ώστε: 



Σελίδα 4 από 6 

i. να καταργηθεί η υποχρέωση διορισμού ισόβιου προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 
καθώς δεν απαιτείται πλέον από τον Νόμο του 1915, και 

ii. να συμπεριληφθεί αναφορά στα εναλλακτικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου. 

10. Τροποποίηση του Άρθρου 16 ώστε να συμπεριληφθούν διατάξεις που διέπουν τα ΑΚΧΑ, 
προκειμένου: 

i. να προβλέπεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να καθορίζει τις επενδυτικές 
πολιτικές και στρατηγικές των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με το Μέρος I 
του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 για τους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων, με τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του (ο «Νόμος»), ή/και 
σύμφωνα με τον Κανονισμό και οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες κανονισμούς, 

ii. να περιγράφονται τα επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας, τα οποία μπορεί να 
περιλαμβάνουν μέσα χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεις, εμπορικά χρεόγραφα εξασφαλισμένα 
με στοιχεία ενεργητικού, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, παράγωγα χρηματοπιστωτικά 
μέσα (εντός των ορίων του Κανονισμού), συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς και 
συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης και μονάδες σε άλλα ΑΚΧΑ, 

iii. να περιγράφονται οι απαιτήσεις διαφοροποίησης της Εταιρείας και, συγκεκριμένα, να 
γίνεται ρητή αναφορά σε όλες τις αρχές, τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που εκδίδουν 
ή εγγυώνται, μεμονωμένα ή από κοινού, μέσα χρηματαγοράς στα οποία η Εταιρεία 
σκοπεύει να επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο από το 5% του ενεργητικού της, και 

iv. να προβλέπεται ότι, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στο ενημερωτικό δελτίο της 
Εταιρείας, η Εταιρεία δεν θα επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% του ενεργητικού 
οποιουδήποτε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε ΑΚΧΑ κατά την έννοια του Κανονισμού. 

11. Τροποποίηση του Άρθρου 17 ώστε να αντικατασταθεί η αναφορά στο «προσωπικό συμφέρον» με 
το «άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον», λόγω των σχετικών τροποποιήσεων στον Νόμο του 
1915, και στη δυνατότητα παραπομπής μιας απόφασης σε συνέλευση των μεριδιούχων, σε 
περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να συσκεφθεί για κάποιο θέμα λόγω 
σύγκρουσης συμφερόντων. 

12. Τροποποίηση του Άρθρου 21 ώστε να συμπεριληφθεί η δυνατότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο 
να επιβάλει προμήθεια ρευστότητας για τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς καθαρής αξίας 
ενεργητικού χαμηλής μεταβλητότητας και τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς σταθερής καθαρής 
αξίας ενεργητικού δημόσιου χρέους, σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

13. Τροποποίηση του Άρθρου 22 ώστε να συμπεριληφθούν (i) επιπλέον περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει τον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά 
μερίδιο, (ii) η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό, να αποφασίζει την 
αναστολή των εξαγορών, για οποιοδήποτε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο πληροί τα κριτήρια ως 
αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς καθαρής αξίας ενεργητικού χαμηλής μεταβλητότητας και 
αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς σταθερής καθαρής αξίας ενεργητικού δημόσιου χρέους, για 
οποιαδήποτε περίοδο έως 15 εργάσιμων ημερών, (iii) η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου να 
αποφασίζει εάν ο καθορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο θα πραγματοποιείται 
μία φορά την ημέρα ή πολλές φορές την ίδια ημέρα και (iv) η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου 
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να εφαρμόζει μια πολιτική σταθερής καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο για οποιοδήποτε 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο πληροί τα κριτήρια ως αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς καθαρής 
αξίας ενεργητικού χαμηλής μεταβλητότητας και αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς σταθερής 
καθαρής αξίας ενεργητικού δημόσιου χρέους, κατά την έννοια του Κανονισμού, δηλώνοντας ως 
μέρισμα, σε ημερήσια βάση, όλο ή ουσιαστικά όλο το καθαρό εισόδημα από επενδύσεις. 

14. Τροποποίηση του Άρθρου 23 ώστε να συμπεριληφθούν οι αρχές αποτίμησης για επιμέρους 
αμοιβαία κεφάλαια που πληρούν τα κριτήρια ως ΑΚΧΑ σύμφωνα με τον Κανονισμό και να 
προβλέπεται ότι, για όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία 
ενεργητικού και τα μέσα χρηματαγοράς θα αποτιμώνται σε αγοραίες αξίες (mark-to-market), βάσει 
υποδείγματος θεωρητικών τιμών (mark-to-model) ή/και με τη χρήση της μεθόδου αποσβεσθέντος 
κόστους, όπως αναλύεται περαιτέρω στα έγγραφα πωλήσεων της Εταιρείας. 

15. Τροποποίηση του Άρθρου 27 ώστε να καταργηθούν οι αναφορές σε μερίδια στον κομιστή. 

16. Κατάργηση του Άρθρου 28 σχετικά με τη συμφωνία διαχείρισης επενδύσεων και τον διορισμό 
εταιρείας αποθετηρίου, καθώς δεν απαιτείται βάσει του νόμου τέτοιου είδους πληροφορίες να 
γνωστοποιούνται στο Καταστατικό. 

17. Τροποποίηση του Άρθρου 30 ώστε να συμπεριληφθούν διατάξεις σχετικά με την εσωτερική 
διαδικασία διαχείρισης της ρευστότητας που θα τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

18. Τροποποίηση του Άρθρου 31 ώστε να συμπεριληφθούν διατάξεις σχετικά με την εσωτερική 
διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας που θα τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τον 
Κανονισμό. 

19. Τροποποίηση του Άρθρου 32 ώστε να συμπεριληφθούν διατάξεις που διέπουν τις μορφές 
επικοινωνίας με τους επενδυτές. 

20. Τροποποίηση του Άρθρου 33 ώστε να αποσαφηνιστεί το γεγονός ότι όλα τα ζητήματα που δεν 
διέπονται από το Καταστατικό θα διευθετούνται σύμφωνα με τον Νόμο του 1915, τον Νόμο ή/και 
τον Κανονισμό και τον Νόμο του Λουξεμβούργου της 6ης Απριλίου 2013 σχετικά με άυλους τίτλους, 
κατά περίπτωση. 

Το προσχέδιο του Καταστατικού διατίθεται προς επιθεώρηση, ή μπορεί να παραληφθεί κατόπιν 
αιτήματος, από την έδρα της Εταιρείας στο Λουξεμβούργο. 

 

 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης δεν απαιτείται καμία απαρτία και θα ληφθεί με πλειοψηφία 
του 75% των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων μεριδίων στην Εξ Αναβολής ΕκΓΣ. 

Τα πληρεξούσια έντυπα (βλ. κατωτέρω, στην ενότητα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ») που έχουν ήδη 
παραληφθεί για την ΕκΓΣ που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 11 Μαρτίου 2019 θα ισχύουν και 
για την Εξ Αναβολής ΕκΓΣ, εκτός εάν ανακληθούν. 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Όλοι οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα να παραστούν και κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μίας ψήφου. 
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Οι κάτοχοι μεριδίων που δεν μπορούν να παραστούν στην Εξ Αναβολής ΕκΓΣ μπορούν να ψηφίσουν 
διά πληρεξουσίου, επιστρέφοντας το πληρεξούσιο έντυπο που εσωκλείεται δεόντως 
συμπληρωμένο είτε ταχυδρομικά στη SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A., στη 
διεύθυνση 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου είτε μέσω 
φαξ στον αριθμό + 352 341 342 342, το αργότερο έως το μεσημέρι ώρα Λουξεμβούργου στις 18 
Μαρτίου 2019. 

 
 
 
 
 
Chris Burkhardt       Nirosha Jayawardana 
Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος     Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος 
 
 



 

Schroder International Selection Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 

 
Τηλ.: +352 341 342 202 
Φαξ: +352 341 342 342 

 
     
     

 

 

www.schroders.com 
Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου – B. 8202 
Για την ασφάλειά σας, οι τηλεφωνικές συνομιλίες ενδέχεται να καταγράφονται 
 

Πληρεξούσιο έντυπο προς χρήση στην Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μεριδιούχων της 
Schroder International Selection Fund που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019 στις 16:30 
ώρα Λουξεμβούργου (η «Συνέλευση») 
 
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
Εγώ/Εμείς Όνομα(τα)  Επώνυμο  Α   
 
Κύριος κάτοχος:  ___________________________________    ___________________________  _________________________ 
 
Συνδικαιούχος:  ___________________________________    ___________________________  _________________________ 
(εάν υπάρχει) 
 
(ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΝΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ, ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ) 
 
κάτοχος(οι) ___________________________  (αριθμός) μεριδίων1 του _______________________ επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου της Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») διά του παρόντος ορίζω(ουμε) τον 
πρόεδρο της Συνέλευσης (ο «Πρόεδρος») ή  
(εισαγάγετε το όνομα του αντιπροσώπου:) 
______________________________________________________________________________________ 
 
πληρεξούσιό μου/μας (i) προκειμένου να ψηφίσει για λογαριασμό και εκ μέρους μου/μας επί της έκτακτης 
απόφασης που παρατίθεται κατωτέρω (η «Απόφαση») η οποία πρόκειται να προταθεί στη Συνέλευση ή 
οποιαδήποτε εκ νέου σύγκληση ή αναβολή αυτής (εάν το εν λόγω πληρεξούσιο δεν ανακληθεί ρητώς) και να 
ψηφίσει όπως υποδεικνύεται κατωτέρω εκ μέρους μου/μας επί της ακόλουθης Απόφασης με οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις ή αλλαγές μπορεί να θεωρεί ενδεδειγμένες ο κάτοχος του πληρεξουσίου, καθώς και επί 
οποιωνδήποτε άλλων θεμάτων μπορεί να τεθούν υπόψη της Συνέλευσης ή υπόψη οποιασδήποτε εκ νέου 
σύγκλησης ή αναβολής αυτής και (ii) να πραγματοποιήσει γενικά οποιεσδήποτε ενέργειες, να υπογράψει 
οποιαδήποτε έγγραφα και να λάβει οποιεσδήποτε αποφάσεις για λογαριασμό του υπογράφοντος, οι οποίες 
μπορεί να είναι ή να θεωρούνται ενδεδειγμένες ή χρήσιμες από τον κάτοχο του πληρεξουσίου σε σχέση με το 
παρόν πληρεξούσιο. 
 
Εάν έχετε ορίσει πληρεξούσιό σας τον Πρόεδρο, σημειώστε με «X» σε ένα από τα παρακάτω πλαίσια πώς 
επιθυμείτε να ψηφίσετε σχετικά με την Απόφαση. Εάν ορίσετε εκπρόσωπό σας τον Πρόεδρο και δεν υποδείξετε 
πώς επιθυμείτε να ψηφίσετε, ο Πρόεδρος θα υπερψηφίσει την Απόφαση. Εάν έχετε ορίσει κάποιον άλλο 
εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος δικαιούται να συμμετάσχει στη Συνέλευση και να ψηφίσει για λογαριασμό σας, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σχετικά με την Απόφαση και όποια άλλα θέματα ενδέχεται να τεθούν προς 
συζήτηση στη Συνέλευση. 

  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 

                                                           
1 Συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό μεριδίων που κατέχετε στο σχετικό επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Εάν κατέχετε Μερίδια σε 
περισσότερα από ένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, τότε παραθέστε κατάλογο όλων των συμμετοχών σας στο πίσω μέρος του 
παρόντος πληρεξούσιου εντύπου. Εάν δεν συμπληρώσετε τον αριθμό, το παρόν πληρεξούσιο έντυπο θα αφορά όλα τα μερίδια που 
κατέχει ο(οι) μεριδιούχος(οι). 
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Απόφαση Υπέρ Κατά Αποχή 

Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού 
της Εταιρείας όπως παρατίθεται στην 
Πρόσκληση σε Συνέλευση 

   

 
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Εταιρείας διατίθενται προς 
επιθεώρηση ή μπορούν να ληφθούν κατόπιν αιτήματος από την καταστατική έδρα της Εταιρείας στο 
Λουξεμβούργο. 
 
 
 
Όνομα, διεύθυνση και υπογραφή(ές)2: __________________________  
 
 
Ημερομηνία:  ______________________________________________  
 
  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Η πλειοψηφία στη Συνέλευση θα καθοριστεί με βάση τα εκδοθέντα μερίδια σε κυκλοφορία τα μεσάνυχτα 

(ώρα Λουξεμβούργου) της Τρίτης, 12 Μαρτίου 2019 (αναφέρεται ως «Ημερομηνία Καταγραφής»). Στη 
Συνέλευση, κάθε μερίδιο παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στον κάτοχό του. Το δικαίωμα των μεριδιούχων να 
παραστούν στη Συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου που συνδέεται με τα μερίδιά τους 
καθορίζεται με βάση τα μερίδια που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Μετά την ώρα αυτή, 
τυχόν αλλαγές στο μητρώο μεριδιούχων δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν για τον καθορισμό του δικαιώματος 
ψήφου ή συμμετοχής οποιουδήποτε προσώπου στη Συνέλευση. 

 
2. Εάν δεν μπορείτε να παραστείτε στη Συνέλευση, επιστρέψτε το πληρεξούσιο έντυπο δεόντως 

συμπληρωμένο είτε ταχυδρομικά στη Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-
1736 Senningerberg, Λουξεμβούργο, είτε με e-mail στη διεύθυνση schrodersicavproxies@schroders.com ή με 
φαξ στον αριθμό (+352) 341 342 342, το αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Λουξεμβούργου, τη 
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019. Αν το πληρεξούσιο έντυπο επιστραφεί μέσω e-mail ή φαξ, παρακαλούμε να 
αποσταλεί ταχυδρομικά και το υπογεγραμμένο πρωτότυπο στη διεύθυνση που παρατίθεται ανωτέρω. 

 
3. Οι μεριδιούχοι ή οι εκπρόσωποί τους που επιθυμούν να παραστούν αυτοπροσώπως στη Συνέλευση 

καλούνται να ενημερώσουν γραπτώς τη Γραμματεία της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους το αργότερο έως 
τις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Λουξεμβούργου, τη Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019, είτε με ταχυδρομική επιστολή 
προς την Εταιρεία στη διεύθυνση 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Λουξεμβούργο, είτε με e-mail στη 
διεύθυνση schrodersicavproxies@schroders.com ή με φαξ στον αριθμό (+352) 341 342 342. 

 
 

                                                           
2 Ο μεριδιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμο και την καταχωρισμένη διεύθυνσή του με ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Στην 
περίπτωση ιδιώτη μεριδιούχου, το πληρεξούσιο έντυπο πρέπει να υπογράφεται από τον μεριδιούχο ή τον διορισμένο αντιπρόσωπό 
του και στην περίπτωση εταιρικού μεριδιούχου να υπογράφεται για λογαριασμό του από το ή τα δεόντως εξουσιοδοτημένα στελέχη 
του ή τον ή τους διορισμένους αντιπροσώπους του. 
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