
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ
Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε,

συμβουλευτείτε τον χρηματιστή, τον δικηγόρο, τον λογιστή σας ή κάποιον άλλο
επαγγελματία.
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Εάν έχετε πωλήσει ή μεταβιβάσει τα μερίδια που κατέχετε στην Εταιρία, παρακαλούμε να αποστείλετε αμέσως
το παρόν έγγραφο στον αντίστοιχο αγοραστή ή αποκτώντα ή στον χρηματιστή, την τράπεζα ή άλλον
αντιπρόσωπο μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η σχετική αγορά ή μεταβίβαση προκειμένου να
διαβιβαστεί στον αγοραστή ή τον αποκτώντα το συντομότερο δυνατόν.

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

Έδρα: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου
Αριθ. κατ. εταιρίας: Β 6317

Μέλη του Δ.Σ.: Paul Freeman, Robert Hayes, Francine Keiser, Barry O'Dwyer, Geoffrey Radcliffe, Michael Gruener



BlackRock Global Funds (SICAV)
(η «ΕταιρΙα»)
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Αξιότιμοι μεριδιούχοι,

Ετήσια Γενική Συνέλευση
Συνημμένη θα βρείτε τη γνωστοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας για το 2020 (η «Ετήσια Γενική Συνέλευση»),
καθώς και το σχετικό έντυπο πληρεξουσίου και το ψηφοδέλτιο για τους μεριδιούχους με δικαίωμα ψήφου στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση που δεν δύνανται να παραστούν σε αυτήν (ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική συνέλευση σε περίπτωση αναβολής της).

Θέματα προς συζήτηση

Θέματα 1, 2, 3 & 10

Τα εν λόγω θέματα που παρατίθενται στη γνωστοποίηση αφορούν τις συνήθεις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την
παραλαβή και εξέταση των ετήσιων λογαριασμών, την ανασκόπηση των υποθέσεων της Εταιρίας μέσω της εξέτασης των ετήσιων
λογαριασμών, την έγκριση της καταβολής των μερισμάτων για το έτος που έληξε την 31η Αυγούστου 2019, την απαλλαγή των Μελών
του Δ.Σ. από τις ευθύνες τους για όλες τις ενέργειες που εκτέλεσαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους το έτος που έληξε την
31η Αυγούστου 2019 και την έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέματα 4 έως 9

Τα θέματα 4 έως 9 αφορούν την επανεκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο του Λουξεμβούργου
και απαιτούν τη λήψη τακτικής απόφασης της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να διατηρεί την κατάλληλη ισορροπία ικανοτήτων, εμπειρίας, ανεξαρτησίας και γνώσης στην
Εταιρία και υποστηρίζει την προγραμματισμένη και σταδιακή ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο
απαρτίζεται επί του παρόντος από έξι Μέλη Δ.Σ., ένα εκ των οποίων θεωρείται ανεξάρτητο.

Τα βιογραφικά στοιχεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή παρατίθενται στο
Παράρτημα της Γνωστοποίησης, ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού
Συμβουλίου περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που περιέχεται στην Ετήσια Έκθεση.

Θέμα 11

Οι μεριδιούχοι καλούνται να εξετάσουν και, εφόσον κρίνουν σκόπιμο, να εγκρίνουν τον εκ νέου διορισμό της Ernst & Young S.A. ως
ελεγκτών της Εταιρίας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Εισήγηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι οι προτεινόμενες αποφάσεις που θα τεθούν προς ψήφιση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
εξυπηρετούν το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων και της Εταιρίας στο σύνολό τους και, ως εκ τούτου, τα Μέλη του Δ.Σ. συνιστούν
απερίφραστα να ψηφίσετε υπέρ των αποφάσεων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εκτίμηση,

Paul Freeman
Πρόεδρος
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ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ


