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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
Λουξεμβούργο, 27 Ιουνίου 2019 
 
Δεδομένου ότι η ετήσια γενική συνέλευση μεριδιούχων που επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί στις 20 
Ιουνίου 2019, δεν μπόρεσε να συζητήσει έγκυρα την ημερήσια διάταξη ελλείψει των τελικών ετήσιων 
λογαριασμών, έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στη νέα ετήσια γενική συνέλευση της FIRST EAGLE 
AMUNDI (η «Εταιρεία»), η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου 2019, στις 11.00 π.μ. στην 
έδρα της Εταιρείας, στη διεύθυνση 28-32, Place de la gare, L – 1616 Luxembourg (η «Συνέλευση»), με την 
ίδια ημερησία διάταξη:  
 

I. Παρουσίαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για τη χρήση που έληξε την 
28η Φεβρουαρίου 2019. 

II. Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών για τη χρήση που έληξε την 28η Φεβρουαρίου 2019. 
III. Λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων για τη χρήση που έληξε την 28η 

Φεβρουαρίου 2019. 
IV. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 28η Φεβρουαρίου 

2019. 
V. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

VI. Ανανέωση της θητείας του Ελεγκτή. 
VII. Διάφορα θέματα. 
 

 
Οι αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μεριδιούχων δεν απαιτούν απαρτία και 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων μεριδιούχων. 
Κάθε μερίδιο ανεξαρτήτως της κατηγορίας και του Υπο-κεφαλαίου στο οποίο ανήκει, δίνει δικαίωμα 
σε μια ψήφο.  
Πληρεξούσια που δεν έχουν συμπληρωθεί ή είναι άκυρα δεν συνυπολογίζονται στις εκφρασμένες 
ψήφους. 
Η απαρτία και η πλειοψηφία στη γενική συνέλευση καθορίζονται βάσει των εκδοθέντων και 
κυκλοφορούντων μετοχών τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) της 5ης Ιουλίου 2019 (που 
αναφέρεται ως «Ημερομηνία καταγραφής»). Τα δικαιώματα ενός μεριδιούχου για συμμετοχή στην 
Ετήσια Γενική Συνέλευση και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου που συνδέεται με τα μερίδιά του 
καθορίζονται σύμφωνα με τα μερίδια που κατέχει ο μεριδιούχος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. 
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 
 
Οι μεριδιούχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Συνέλευση αυτοπροσώπως καλούνται να ενημερώσουν, 
για λόγους ταυτοποίησης, τον αρχειοφύλακα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
reportingservices.lux@sgss.socgen.com ή μέσω φαξ στο (00352) 47 51 67 το αργότερο δύο εργάσιμες 
ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης. Οι μεριδιούχοι που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στη 
Συνέλευση μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου μπορούν για τον σκοπό αυτό να επιστρέψουν το 
εσωκλειόμενο έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο στην έδρα της Εταιρείας (28-32 Place de la gare, L-1616 Λουξεμβούργο) το αργότερο μέχρι 
τις 8 Ιουλίου 2019. Πληρεξούσια που έχουν ληφθεί για την αρχική ετήσια γενική συνέλευση που επρόκειτο 
να πραγματοποιηθεί την 20η Ιουνίου 2019 παραμένουν σε ισχύ. 
 
Τα αντίγραφα της ετήσιας έκθεσης ελέγχου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης έγκρισης του 
ορκωτού ελεγκτή και της έκθεσης διαχείρισης) κατά την 28η Φεβρουαρίου 2019 είναι διαθέσιμα προς 
εξέταση, χωρίς χρέωση, στην έδρα της Εταιρείας από τον πράκτορα μεταβιβάσεων κατόπιν αιτήματος 
(reportingservices.lux@sgss.socgen.com ή (00352) 479311 7449 / 7421 / 5337). 
___________________________________________________________________________________ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 
 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
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