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26 Φεβρουαρίου 2020 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων της Schroder Alternative Solutions (η «Εταιρεία») 

Στο παρόν εσωκλείουμε την πρόσκληση για τη σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μεριδιούχων της 
Εταιρείας (η «Συνέλευση») και ένα πληρεξούσιο έντυπο. 

Πρόσκληση 

Όλοι οι μεριδιούχοι της Εταιρείας καλούνται να παραστούν στη Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην 
έδρα της Εταιρείας την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020, στις 15:30, ώρα Λουξεμβούργου, προκειμένου να ψηφίσουν 
σχετικά με τα θέματα τα οποία περιγράφονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση (η «Πρόσκληση»). 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. 

Πληρεξούσιο έντυπο 

Εάν δεν μπορείτε να παραστείτε αυτοπροσώπως στη Συνέλευση, μπορείτε να ορίσετε τον Πρόεδρο ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να ψηφίσει για λογαριασμό σας, χρησιμοποιώντας το εσωκλειόμενο πληρεξούσιο 
έντυπο, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί και να επιστραφεί 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. 

Ελεγμένη ετήσια έκθεση 

Αντίγραφα της ελεγμένης ετήσιας έκθεσης της Εταιρείας κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2019 διατίθενται, χωρίς 
επιβάρυνση, από τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. καθώς και στη διαδικτυακή τοποθεσία της 
Schroders, στη διεύθυνση http://www.schroders.com. 

Σύσταση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συστήνει στους μεριδιούχους να υπερψηφίσουν όλες τις αποφάσεις που παρατίθενται 
στην Πρόσκληση για τη Συνέλευση, για τις οποίες θεωρούν ότι εξυπηρετούν τα βέλτιστα συμφέροντα του 
συνόλου των μεριδιούχων. 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders ή με τον συνήθη 
επαγγελματία σύμβουλό σας ή με τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. στο (+352) 341 342 202. 

Με εκτίμηση, 

 

Chris Burkhardt 
Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος  
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