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Για την ασφάλειά σας, οι τηλεφωνικές συνομιλίες ενδέχεται να καταγράφονται 

Πληρεξούσιο έντυπο προς χρήση στην ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων της Schroder GAIA (η 
«Εταιρεία»), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020, στις 15:00 
 
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
Εγώ/Εμείς Όνομα(τα)  Επώνυμο  Αριθμός 
Λογαριασμού 
 
Κύριος κάτοχος:  ___________________________________  ____________________________________  _________________________  
 
Συνδικαιούχος:  ___________________________________  ____________________________________  _________________________  
(εάν υπάρχει) 
 
(ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΝΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ, ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ) 
 
κάτοχος(οι) ___________________________  (αριθμός) μεριδίων του ______________ επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της 
Εταιρείας ορίζω(ουμε) κατωτέρω τον Πρόεδρο της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μεριδιούχων της Εταιρείας (η 
«Συνέλευση») ή 
 
(εισαγάγετε το όνομα του αντιπροσώπου:)  __________________________________________________________________________  
 
ως πληρεξούσιό μου/μας όπως ψηφίσει για λογαριασμό και εκ μέρους μου/μας σχετικά με τις αποφάσεις της 
ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, η οποία θα συγκληθεί στην έδρα της Εταιρείας την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 
2020, στις 15:00 ώρα Λουξεμβούργου. 
 
Εάν έχετε ορίσει τον πρόεδρο ως πληρεξούσιό σας, παρακαλούμε να σημειώσετε την επιλογή της ψήφου σας με 
«X» σε ένα από τα παρακάτω πλαίσια, σχετικά με τις αποφάσεις της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης. Εάν έχετε 
ορίσει άλλον αντιπρόσωπο, αυτός ή αυτή θα δικαιούται να λάβει μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσει για 
λογαριασμό σας, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σχετικά με τις αποφάσεις της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης 
και όποιων άλλων ζητημάτων ενδέχεται να παρουσιαστούν ενώπιον της Συνέλευσης. 

Ημερήσια Διάταξη 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Υπέρ Κατά Αποχή 

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

   

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

   

3. 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 

   

                                                        
 Συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό μεριδίων που κατέχετε στο σχετικό επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Εάν κατέχετε 
μερίδια σε περισσότερα από ένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, τότε επισυνάψτε όλες τις συμμετοχές σας στο παρόν 
πληρεξούσιο έντυπο. 
 



Σελίδα 2 από 3 

4. 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, 

   

5. 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 τους ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς 
για το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ή έως ότου 
διοριστεί ο διάδοχος αυτού. 

   

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

   

7. 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. 

   

 
 
 
Όνομα, διεύθυνση και υπογραφή(ές)1: __________________________  
 
 
 
Ημερομηνία:  ______________________________________________  
 
  
  

                                                        
1 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/τα δεόντως εξουσιοδοτημένο(α) 
στέλεχός(η) του ή τον/τους διορισμένο(ους) αντιπρόσωπό(ους) του. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

α) Η πλειοψηφία στη Συνέλευση θα καθοριστεί με βάση τα εκδοθέντα μερίδια σε κυκλοφορία τα μεσάνυχτα (ώρα 
Λουξεμβούργου) της Τετάρτης, 18 Μαρτίου 2020 (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 παρουσίας 
οποιουδήποτε προσώπου στη Συνέλευση. 

 
β) Εάν δεν μπορείτε να παραστείτε στη Συνέλευση, επιστρέψτε το σχετικό πληρεξούσιο έντυπο δεόντως 

χρονολογημένο, υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο πριν από την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020 τα μεσάνυχτα, 
ώρα Λουξεμβούργου, 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. Αν το πληρεξούσιο 
έντυπο επιστραφεί μέσω email ή φαξ, να αποσταλεί ταχυδρομικά και το υπογεγραμμένο πρωτότυπο στη 
διεύθυνση που παρατίθεται ανωτέρω. 

 
γ) 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 
την Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020, με ταχυδρομική επιστολή προς την Εταιρεία στη διεύθυνση 5, rue Höhenhof, L-
1736 Senningerberg, Luxembourg, ή με email στη διεύθυνση schrodersicavproxies@schroders.com ή με φαξ 
στον αριθμό (+352) 341 342 342. 
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