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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 

26 Φεβρουαρίου 2020 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Schroder GAIA (η «Εταιρεία»)  
 
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλέσουμε να παρευρεθείτε στην ετήσια γενική 
συνέλευση των Μεριδιούχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2020 
και ώρα 15:00 (ώρα Λουξεμβούργου) (η «ΕΓΣ»), στην έδρα της Εταιρείας στο Λουξεμβούργο, με 
σκοπό να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΓΣ 
 

1. Παρουσίαση της έκθεσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό 
έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. 

2. Παρουσίαση της έκθεσης του ελεγκτή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 
Σεπτεμβρίου 2019. 

3. Έγκριση των ελεγμένων ετήσιων λογαριασμών και της κατανομής των αποτελεσμάτων 
για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. 

4. Επικύρωση των διανομών όπως παρατίθενται λεπτομερώς στους ελεγμένους 
ετήσιους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. 

5. Χορήγηση απαλλαγής των μελών του ΔΣ της Εταιρείας όσον αφορά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. 

6. Εκ νέου διορισμός των ακόλουθων προσώπων ως μελών του ΔΣ της Εταιρείας μέχρι 
την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων, η οποία θα λάβει αποφάσεις 
σε σχέση με τους ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος που 
λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ή έως ότου διοριστούν οι διάδοχοι αυτών: 

• Κυρία Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR , 
• Κύριος Eric BERTRAND, 
• Κύριος Mike CHAMPION, 
• Κυρία Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini,  
• Κύριος Bernard HERMAN , 
• Κύριος Achim KUESSNER και 
• Κύριος Neil WALTON, 

 
7. Διορισμός του κυρίου Hugh MULLAN ως μέλους του ΔΣ της Εταιρείας έως την επόμενη 

ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων, η οποία θα λάβει αποφάσεις σε σχέση με 
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τους ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 
Σεπτεμβρίου 2020 ή έως ότου διοριστεί ο διάδοχος αυτού. 

8. Επικύρωση και έγκριση της καταβολής αμοιβής στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας για το 
οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. 

9. Εκ νέου διορισμός του ελεγκτή της Εταιρείας, PriceWaterhouseCoopers, προκειμένου 
να παρέχει υπηρεσίες έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων, η 
οποία θα λάβει αποφάσεις σε σχέση με τους ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς για 
το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

 
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Επισημαίνεται στους μεριδιούχους ότι δεν απαιτείται απαρτία για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων 
σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΕΓΣ και ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν με απλή 
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων της ΕΓΣ. Οι έγκυρες ψήφοι δεν θα περιλαμβάνουν ψήφους που 
συνδέονται με μερίδια αναφορικά με τα οποία οι μεριδιούχοι δεν έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία 
ή απείχαν ή έριξαν λευκή ή άκυρη ψήφο. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
 

Η πλειοψηφία που ισχύει για αυτήν την ΕΓΣ θα καθοριστεί με βάση τα εκδοθέντα μερίδια σε 
κυκλοφορία την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020 (η «Ημερομηνία Καταγραφής»). Το δικαίωμα κάθε 
μεριδιούχου να λάβει μέρος στην ΕΓΣ και να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τα 
μερίδιά του θα καθοριστεί με βάση τα μερίδια που κατέχει ο μεριδιούχος κατά την Ημερομηνία 
Καταγραφής. 

 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 
Όλοι οι μεριδιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν δικαίωμα να παραστούν και κάθε 
μεριδιούχος που πληροί τις προϋποθέσεις έχει δικαίωμα τόσων ψήφων όσα είναι τα μερίδια που 
κατέχει, με εξαίρεση τα κλασματικά μερίδια.  

 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 
Όλοι οι μεριδιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν δικαίωμα να παραστούν και να 
ψηφίσουν, ενώ δικαιούνται να διορίσουν πληρεξουσίους που θα παραστούν και θα ψηφίσουν εκ 
μέρους τους. Ο κάτοχος πληρεξουσίου δεν χρειάζεται να είναι μέλος της Εταιρείας.  
 
Εάν δεν μπορείτε να παραστείτε στην ΕΓΣ, επιστρέψτε το σχετικό πληρεξούσιο έντυπο δεόντως 
χρονολογημένο, υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, 18 
Μαρτίου 2020, υπ' όψιν του Πράκτορα Μεταβιβάσεων της Εταιρείας, της HSBC France, 
Υποκατάστημα Λουξεμβούργου, στον αριθμό φαξ (+352) 26 37 89 77, μέσω e-mail στη διεύθυνση 
schrodersicavproxies@schroders.com ή με ταχυδρομική επιστολή προς την HSBC France, 
Luxembourg Branch, 16, boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg. 
 

 

Chris Burkhardt   Vanessa Grueneklee 
Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος Εξουσιοδοτημένη Εκπρόσωπος  
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