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Έντυπο πληρεξουσίου
Παρακαλούμε επιστρέψτε το συμπληρωμένο έντυπο πληρεξουσίου στον Υπεύθυνο Μεταβιβάσεων
(διεύθυνση: J.P. Morgan Luxembourg S.A., 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, Αριθ.
φαξ: +44 207 743 1141), ώστε να παραληφθεί στο Λουξεμβούργο το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα Κεντρική
Ώρα Ευρώπης της 14ης Φεβρουαρίου 2020.

Όνομα (ονόματα) μεριδιούχου (μεριδιούχων) (Βλέπε σημειώσεις 1, 2 και 3 ακολούθως)

Ο υπογεγραμμένος (οι υπογεγραμμένοι),

με διεύθυνση

κάτοχος (κάτοχοι)
μεριδίων της BlackRock Global Funds (SICAV) ορίζει (ορίζουν) δια του
παρόντος πληρεξούσιο με εξουσία υποκαταστάσεως:

Όνομα πληρεξουσίου (Βλέπε σημειώσεις 4 και 6 ακολούθως)

Κύριος / Κυρία / Δεσποινίς / Τίτλος Όνομα

Διεύθυνση

που συμφωνεί να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου για τα ως άνω μερίδια των υπογεγραμμένων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων της
Εταιρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στη διεύθυνση 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στις
19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. Κεντρική Ώρα Ευρώπης ή σε άλλες ημερομηνίες που θα οριστούν σε περίπτωση αναβολής, προκειμένου
να συζητηθούν και να διεξαχθεί ψηφοφορία για τα ακόλουθα θέματα:

Ετήσια Γενική Συνέλευση (Βλέπε σημείωση 5 ακολούθως)

Υπέρ Αποχή Κατά
1. Παραλαβή των εκθέσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή και έγκριση των οικονομικών

καταστάσεων για το έτος που έληξε την 31η Αυγούστου 2019.

2. Έγκριση της καταβολής των μερισμάτων για το έτος που έληξε την 31η Αυγούστου 2019.

3. Συμφωνία όσον αφορά την απαλλαγή του Δ.Σ. από την ευθύνη για την εκτέλεση των καθηκόντων του για το
προηγούμενο οικονομικό έτος.

4. Επανεκλογή του κ. Paul Freeman ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την έγκριση των ετήσιων
λογαριασμών του 2020 κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

5. Επανεκλογή του κ. Robert Hayes ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την έγκριση των ετήσιων
λογαριασμών του 2020 κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

6. Επανεκλογή της κ. Francine Keiser ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την έγκριση των ετήσιων
λογαριασμών του 2020 κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

7. Επανεκλογή του κ. Barry O’Dwyer ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την έγκριση των ετήσιων
λογαριασμών του 2020 κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

8. Επανεκλογή του κ. Geoffrey Radcliffe ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την έγκριση των ετήσιων
λογαριασμών του 2020 κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

9. Επανεκλογή του κ. Michael Gruener ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την έγκριση των ετήσιων
λογαριασμών του 2020 κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

10. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Επανεκλογή της εταιρίας Ernst & Young S.A. ως Ελεγκτών μέχρι την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών του
2020 κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

12. Αποδοχή της παραίτησης της Δρ. Martha Boeckenfeld από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από την
31η Οκτωβρίου 2019.
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Το πληρεξούσιο αφορά τις επενδύσεις της BlackRock Global Funds (SICAV).
Έδρα: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.
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PRISMA 19/1640/2 BGF AGM PROXY GRE 0120

Υπογραφή (υπογραφές) του μεριδιούχου (των μεριδιούχων) (Όλοι οι συνδικαιούχοι πρέπει να υπογράψουν)

Ημερομηνία 2020

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ («FORMULAIRE»)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Παρακαλούμε σημειώστε το όνομά (τα ονόματά) σας στον χώρο που προβλέπεται
για τον σκοπό αυτό. Εάν ένα ονομαστικό μερίδιο ανήκει από κοινού σε πολλούς
μεριδιούχους, τα δικαιώματα διορισμού πληρεξουσίου και ψήφου πρέπει να
ασκηθούν από κοινού. Κατά συνέπεια, πρέπει να εγγραφούν στο παρόν τα ονόματα
όλων των συνδικαιούχων και όλοι οι συνδικαιούχοι πρέπει να υπογράψουν στο
κάτω μέρος του παρόντος εντύπου πληρεξουσίου, στον χώρο που προβλέπεται για
τον σκοπό αυτό. Μια επιχείρηση δύναται να υπογράψει το παρόν πληρεξούσιο
μέσω ενός δεόντως εντεταλμένου υπαλλήλου της.

2. Παρακαλούμε σημειώστε ανωτέρω τον αριθμό των μεριδίων που κατέχετε στην
Εταιρία. Εάν δεν έχει συμπληρωθεί, το παρόν πληρεξούσιο θα αναφέρεται στο
σύνολο των μεριδίων που βρίσκονται στην κατοχή του Μεριδιούχου (των
Μεριδιούχων).

3. Εάν τα μερίδια έχουν εξαγοραστεί μεταξύ της ημερομηνίας παραλαβής εντύπου
πληρεξουσίου και της προθεσμίας παραλαβής των πληρεξουσίων, θα ληφθεί υπόψη
ο μικρότερος αριθμός μεριδίων σύμφωνα με την υπόδειξη ψήφου επί του εντύπου
πληρεξουσίου·

Εάν τα μερίδια έχουν εξαγοραστεί μεταξύ της ημερομηνίας παραλαβής εντύπου
πληρεξουσίου όπου αναφέρονται επακριβώς οι ψήφοι κατά τμήματα και η
προθεσμία παραλαβής των πληρεξουσίων, η μείωση των ψήφων θα υπολογιστεί
αναλογικά προς τα εγγεγραμμένα μερίδια κατά τη λήξη της προθεσμίας εκτός εάν
ληφθεί τροποποιημένο έντυπο πληρεξουσίου πριν από τα μεσάνυχτα Κεντρική Ώρα
Ευρώπης στις 14 Φεβρουαρίου 2020 ή ψηφοδέλτιο πριν από τα μεσάνυχτα
Κεντρική Ώρα Ευρώπης στις 14 Φεβρουαρίου 2020.

Εάν οι τοποθετήσεις έχουν αυξηθεί μεταξύ της ημερομηνίας παραλαβής του εντύπου
πληρεξουσίου και της προθεσμίας παραλαβής των πληρεξουσίων, ο αριθμός των
ψηφισάντων δεν θα αυξηθεί χωρίς επιπρόσθετο ή υπερισχύον έντυπο
πληρεξουσίου το οποίο πρέπει να ληφθεί πριν από τα μεσάνυχτα Κεντρική Ώρα
Ευρώπης στις 14 Φεβρουαρίου 2020 ή ψηφοδέλτιο το οποίο πρέπει να ληφθεί πριν
από τα μεσάνυχτα Κεντρική Ώρα Ευρώπης στις 14 Φεβρουαρίου 2020.

4. Παρακαλούμε σημειώστε το ονοματεπώνυμο του πληρεξουσίου σας. Εάν δεν
σημειωθεί κάποιο όνομα, ως πληρεξούσιός σας θα ενεργήσει ο Πρόεδρος της
αντίστοιχης Συνέλευσης.

5. Παρακαλούμε να υποδείξετε τον τρόπο κατά τον οποίο πρέπει να ψηφίσει ο
πληρεξούσιος σας, εισάγοντας το σημείο Χ στον προβλεπόμενο χώρο. Ελλείψει
σχετικής υπόδειξης, ο πληρεξούσιός σας θα ψηφίσει ή θα απόσχει της ψηφοφορίας
κατά την κρίση του.

6. Οι πληρεξούσιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μεριδιούχοι της Εταιρίας. Η
συμπλήρωση και η επιστροφή του παρόντος εντύπου πληρεξουσίου δεν εμποδίζει
τους μεριδιούχους να παραστούν και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως στη Συνέλευση,
εάν αποφασίσουν να το πράξουν.
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