
 
 

 

_________________________________________________________________________________ 
 
Το παρόν έγγραφο είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Εάν έχετε αµφιβολίες ως προς τις 

ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να ζητήσετε τη συµβουλή του χρηµατιστή, του 

διευθυντή της τράπεζάς σας, του νοµικού συµβούλου, του λογιστή σας ή άλλου ανεξάρτητου 
χρηµατοοικονοµικού συµβούλου. Αν έχετε προβεί σε πώληση ή µεταβίβαση όλων των µεριδίων σας στο 

αµοιβαίο κεφάλαιο Emerging Markets Bond ESG της PIMCO Funds: Global Investors Series plc, 

παρακαλούµε να αποστείλετε το παρόν έγγραφο στον χρηµατιστή, την τράπεζα ή άλλον αντιπρόσωπο 

µέσω του οποίου πραγµατοποιήθηκε η πώληση ή η µεταβίβαση προκειµένου να διαβιβαστεί στον 

αγοραστή ή τον δικαιούχο το συντοµότερο δυνατόν. Τα Μέλη του ∆Σ της PIMCO Funds: Global Investors 

Series plc είναι τα πρόσωπα που ευθύνονται για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. 

Όλοι οι όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν έγγραφο έχουν την ίδια έννοια όπως και στο Ενηµερωτικό 

δελτίο. Επισηµαίνεται ότι το παρόν έγγραφο δεν έχει ελεγχθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ 

 
 
 

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ EMERGING MARKETS BOND ESG  
 

ενός επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου της  
 
 

PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC 

Μια εταιρεία επενδύσεων ευρείας κάλυψης (umbrella) ανοικτού τύπου µε µεταβλητό κεφάλαιο και διαχωρισµένη 

ευθύνη µεταξύ των αµοιβαίων κεφαλαίων, η οποία έχει συσταθεί µε περιορισµένη ευθύνη στην Ιρλανδία σύµφωνα 

µε τον Νόµο περί Εταιρειών του 2014, µε αριθµό µητρώου 276928, ως οργανισµός συλλογικών επενδύσεων σε 

κινητές αξίες και σύµφωνα µε τους κανονισµούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2011 (Οργανισµοί συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες) (όπως τροποποιήθηκαν). 

 

ΣΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ 4 Μάρτιος 2021 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΠΡΟΤΙΘΕΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ή ΟΧΙ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ 
ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.  
 

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΟ 

ΑΡΓΟΤΕΡΟ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 

Ciara Timon, 

State Street Fund Services (Ireland) Limited,  

78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, Ir eland 

ή στον  
αρ. φαξ: +353-1-4161450 

 



 
 

 

OI OΣΕΚΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕN ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ 
ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 

 

PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC ( Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») 

 
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMERGING MARKETS BOND ESG ( το «επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο») 

 
 

3 Φεβρουάριος 2021 
  
 
 
Αγαπητέ µεριδιούχε, 

 

1. Εισαγωγή 

 

Όπως γνωρίζετε, η PIMCO Funds: Global Investors Series plc (η «Εταιρεία») είναι µια εταιρεία επενδύσεων µε 

µεταβλητό κεφάλαιο και διαχωρισµένη ευθύνη µεταξύ των αµοιβαίων κεφαλαίων, η οποία έχει συσταθεί ως εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ιρλανδίας και έλαβε άδεια λειτουργίας στις 28 Ιανουαρίου 

1998 από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (η «Κεντρική Τράπεζα») και σύµφωνα µε τους κανονισµούς των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες) του 2011, όπως τροποποιήθηκαν 

(οι «Κανονισµοί»).  

 

Τα µέλη του ∆Σ της Εταιρείας επιθυµούν να συγκαλέσουν µια έκτακτη γενική συνέλευση των µεριδιούχων του 

επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου την 4 Μάρτιος 2021 στην οποία οι µεριδιούχοι θα κληθούν να εγκρίνουν µια 

τροποποίηση στη διατύπωση του επενδυτικού στόχου σε σχέση µε το συµπληρωτικό ενηµερωτικό δελτίο του 

επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2 παρακάτω, καθώς και στο Προσάρτηµα ΙΙΙ. 

 

2. Σύνοψη των βασικών τροποποιήσεων 

 

Ο επενδυτικός στόχος θα τροποποιηθεί ώστε να ενσωµατωθούν οι βιώσιµες επενδύσεις στον επενδυτικό στόχο του 
επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου, καθιστώντας έτσι εφικτή τη στόχευση συγκεκριµένων βιώσιµων επενδύσεων.  
 
Επιπλέον, θα πραγµατοποιηθεί µια µη ουσιώδης τροποποίηση στην επενδυτική πολιτική του επιµέρους αµοιβαίου 

κεφαλαίου προκειµένου να αποτυπωθεί ότι το επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο θα επιδιώκει τη µείωση του 

αποτυπώµατος άνθρακα, καθώς και της έντασης και των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου των εταιρικών 

συµµετοχών του χαρτοφυλακίου.  

 

∆εν θα υπάρξει καµία µεταβολή στις τρέχουσες αµοιβές και τα έξοδα που καταβάλλονται στο επιµέρους αµοιβαίο 

κεφάλαιο ή που επιβαρύνουν το επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο ή τους µεριδιούχους. 

 

3. Αµοιβές και έξοδα 

 

Οι αµοιβές και τα έξοδα που θα προκύψουν σε σχέση µε τις αλλαγές στο επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο 

(συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών και διοικητικών δαπανών για τη σύνταξη και την εφαρµογή της προτεινόµενης 



 
 

 

αλλαγής στο συµπληρωµατικό ενηµερωτικό δελτίο του επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου) θα βαρύνουν τον διαχειριστή 

της Εταιρείας, την PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 

 

 

4. Συνέπειες των προτεινόµενων αλλαγών  

 

Ο επενδυτικός στόχος του επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου θα τροποποιηθεί όπως αναφέρεται παραπάνω 

προκειµένου η διαχείριση του επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου να περιλαµβάνει τη βιωσιµότητα στον επενδυτικό 

στόχο του.  

 

Όπως γνωρίζουν οι µεριδιούχοι, η επενδυτική διαδικασία ενσωµατώνει ήδη περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

σχετικούς µε τη διακυβέρνηση παράγοντες. Η τροποποίηση του επενδυτικού στόχου σηµαίνει ότι το επιµέρους 

αµοιβαίο κεφάλαιο θα ταξινοµηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) 2019/2088 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον 

τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «SFDR») και, εποµένως, θα υπόκειται στις σχετικές υποχρεώσεις 

γνωστοποίησης και αναφοράς που απορρέουν από αυτήν την ταξινόµηση συνήθως αναφερόµενο ως «Βαθύ 

πράσινο αµοιβαίο κεφάλαιο» («Dark Green Fund »). Πιστεύουµε ότι αυτή η αλλαγή είναι σύµφωνη µε τις 

προσδοκίες των µεριδιούχων και συνάδει µε την τρέχουσα επενδυτική διαδικασία.  

 

Οι βασικοί κίνδυνοι που ισχύουν για το επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο θα είναι παρόµοιοι και το γενικό προφίλ 

κινδύνου του επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου δεν αναµένεται να µεταβληθεί σηµαντικά. 

 

5. Έγκριση των µεριδιούχων 

 

Η επικύρωση των προτεινόµενων τροποποιήσεων στο επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο που αναφέρονται στο 

Προσάρτηµα ΙΙΙ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας, απαιτεί τη λήψη τακτικής απόφασης υπέρ της 

εν λόγω πρότασης από την πλειοψηφία των µεριδιούχων του επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου, η οποία συνίσταται 

στο πενήντα ένα τοις εκατό (51%) ή άνω του συνολικού αριθµού των έγκυρων ψήφων υπέρ της τροποποίησης από 

τους µεριδιούχους που παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου. 

 

Όσον αφορά την έκτακτη γενική συνέλευση, η παρουσία δύο µεριδιούχων (αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου) 

αποτελεί την απαιτούµενη απαρτία. Εάν εντός µισής ώρας µετά την καθορισµένη ώρα διεξαγωγής της έκτακτης 

γενικής συνέλευσης δεν έχει επιτευχθεί απαρτία, η συνέλευση θα αναβληθεί για την ίδια ηµέρα την επόµενη 

εβδοµάδα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο ή σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, ώρα και τοποθεσία θα αποφασίσουν τα 

µέλη του ∆Σ. 

 

Εάν είστε εγγεγραµµένος κάτοχος µεριδίων του επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου, µε την παρούσα εγκύκλιο θα λάβετε 

ένα έντυπο πληρεξουσίου. ∆ιαβάστε τις σηµειώσεις που αναγράφονται στο έντυπο, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να 

συµπληρώσετε το έντυπο πληρεξουσίου και να µας επιστρέψτε το έντυπο πληρεξουσίου. Για να θεωρείται 

έγκυρος, ο διορισµός πληρεξουσίου πρέπει να παραληφθεί το αργότερο 48 ώρες πριν από την καθορισµένη 

ώρα διεξαγωγής της έκτακτης γενικής συνέλευσης και, κατά συνέπεια, το αργότερο έως τις 9.00 π.µ. της 2 

Μάρτιος 2021. Μπορείτε να παραστείτε και να ψηφίσετε στη συνέλευση ακόµη και αν έχετε ορίσει πληρεξούσιο. 

 



 
 

 

Η προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών στο επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο θα είναι την ή περί την 

10 Μάρτιος 2021, µε την επιφύλαξη της έγκρισης των προτεινόµενων αλλαγών από τους µεριδιούχους. Τα 

αποτελέσµατα της έκτακτης γενικής συνέλευσης θα διατίθενται από τον Υπεύθυνο ∆ιοίκησης κατόπιν αιτήµατος.  

 

 

 
 

6. Σύσταση 

 
Πιστεύουµε ότι η προτεινόµενη απόφαση εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον των µεριδιούχων του επιµέρους 

αµοιβαίου κεφαλαίου και, ως εκ τούτου, συνιστούµε να ψηφίσετε υπέρ της πρότασης. Για τυχόν αµφιβολίες 

σχετικά µε τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συνιστούµε να απευθυνθείτε στους δικούς σας 

φοροτεχνικούς και νοµικούς συµβούλους. 

 

Οι µεριδιούχοι µπορούν να συνεχίσουν να προβαίνουν σε εξαγορά της επένδυσής τους στο επιµέρους αµοιβαίο 

κεφάλαιο χωρίς επιβάρυνση σε οποιαδήποτε ηµέρα συναλλαγών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενηµερωτικού 

δελτίου της Εταιρείας. 

 

7.  Πρόσκληση και έντυπο πληρεξουσίου 

 

Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη απόφαση που θα κληθούν να εγκρίνουν οι µεριδιούχοι 

παρατίθενται στην πρόσκληση και τα έντυπα πληρεξουσίου που επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο.  

 

Η παρούσα εγκύκλιος συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα: 

 

1. Πρόσκληση στην έκτακτη γενική συνέλευση του επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου που θα πραγµατοποιηθεί 
στις 4 Μάρτιος 2021 π.µ. την 9.00 στα γραφεία της State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, στην Ιρλανδία (Προσάρτηµα I),  

 

2. Έντυπο πληρεξουσίου το οποίο σας επιτρέπει να ψηφίσετε µέσω πληρεξουσίου (Προσάρτηµα ΙΙ), 

 

3. Προσάρτηµα III στο οποίο επισηµαίνονται οι τροποποιήσεις στο συµπληρωµατικό ενηµερωτικό δελτίο του 

επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου. 

 

Αν δεν µπορείτε να παραστείτε στην έκτακτη γενική συνέλευση αλλά θέλετε να ασκήσετε το δικαίωµα ψήφου σας, 

συµπληρώστε το επισυναπτόµενο έντυπο πληρεξουσίου και επιστρέψτε το στη διεύθυνση: 

 

Ciara Timon, 

State Street Fund Services (Ireland) Limited, 

78 Sir John Rogerson’s Quay, 

Dublin 2, 

D02 HD32, 

Ireland 

 



 
 

 

Προκειµένου να θεωρούνται έγκυρα, τα έντυπα πληρεξουσίου πρέπει να παραληφθούν στην ανωτέρω διεύθυνση ή 

µε φαξ στο +353-1-4161450 το αργότερο 48 ώρες πριν από την καθορισµένη ώρα διεξαγωγής της έκτακτης γενικής 

συνέλευσης. 

 

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά µε αυτό το θέµα, οι µεριδιούχοι µπορούν να απευθυνθούν στον χρηµατοοικονοµικό 

τους σύµβουλο, στον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της Εταιρείας στην εκάστοτε χώρα ή στον Υπεύθυνο 

∆ιοίκησης. Με τον Υπεύθυνο ∆ιοίκησης µπορείτε να επικοινωνήσετε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη 

διεύθυνση PIMCOEMteam@StateStreet.com ή τηλεφωνικά στους εξής αριθµούς: 

 

 

ΕΜΑΑ: +353 1 776 9990  

Χονγκ Κονγκ: +852 35561498 

Σιγκαπούρη: +65 68267589 

Βόρεια και Νότια Αµερική: +1 416 5068337 

 
 

 

Με εκτίµηση, 

 
__________________________________________ 

Μέλος του ∆Σ Vishalakshi Mangala Ananthanrayanan 
Εξ ονόµατος και για λογαριασµό της 
PIMCO Funds: Global Investors Series plc 

 
 



 
 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I 
 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC 
(η «Εταιρεία») 

 
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMERGING MARKETS BOND ESG 

 (το «επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο») 
 
 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των µεριδιούχων του επιµέρους αµοιβαίου 
κεφαλαίου θα διεξαχθεί στα γραφεία της State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, 
Dublin 2, D02 HD32, στην Ιρλανδία την 4 Μάρτιος 2021 και ώρα 9.00 π.µ. για τους ακόλουθους σκοπούς: 
 

 
1.  Την έγκριση της αλλαγής στον επενδυτικό στόχο του επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου που επισηµαίνεται στο 

Προσάρτηµα ΙΙΙ, µε την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων που ενδέχεται να απαιτηθούν από την Κεντρική 
Τράπεζα. Επισηµαίνεται ότι µόνο οι µεριδιούχοι του επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου δικαιούνται να 
ψηφίσουν επί της εν λόγω πρότασης. 

 
 
 

 
____________________________________ 

Εξ ονόµατος και για λογαριασµό της 
State Street Fund Services (Ireland) Limited 

Γραµµατέας 
 

Ηµεροµηνία 3 Φεβρουάριος 2021 
 
 



 
 

 

Σηµείωση: Κάθε µεριδιούχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην προαναφερθείσα έκτακτη 
γενική συνέλευση δικαιούται να ορίσει έναν ή περισσότερους πληρεξούσιους για να παραστούν και να 

ψηφίσουν αντ’ αυτού. Ο πληρεξούσιος δεν είναι απαραίτητο να είναι µέτοχος. 
 

 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ 

 
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC  

(η «Εταιρεία») 
 

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMERGING MARKETS BOND ESG  
 (το «επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο») 

 
 
 

Εγώ/Εµείς*             
 
ως                          
 
µε την ιδιότητά µου/µας του/των µεριδιούχου/µεριδιούχων* του προαναφερόµενου επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου διά 
του παρόντος ορίζω/ορίζουµε τον Πρόεδρο  
ή σε περίπτωση αδυναµίας αυτού/αυτής, τους Ciara Timon, Fiona McMurray, Jacqui Horgan, Ajibola Shotayo ή Ken 
Barry της State Street Fund Services (Ireland) Limited ή σε περίπτωση αδυναµίας αυτών, τον/την 
    ___ της ____________________________________________________ 
 
ως πληρεξούσιό µου/µας* προκειµένου να ψηφίσει για λογαριασµό µου/µας* µε τον τρόπο που υποδεικνύεται παρακάτω 
στην έκτακτη γενική συνέλευση του επιµέρους αµοιβαίου κεφαλαίου που θα πραγµατοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας, 
στη διεύθυνση State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, στην 
Ιρλανδία την 4 Μάρτιος 2021 και ώρα 9.00 π.µ., καθώς και σε κάθε επαναληπτική συνέλευση. 
 
 
Υπογραφή __________________________  
 
Ηµεροµηνία __________________________ 2021 
 
(*διαγράφεται κατά περίπτωση) 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ  
           Υπέρ/Ναι Κατά/Όχι 
 

 1. Την έγκριση της αλλαγής στον επενδυτικό στόχο του επιµέρους 
αµοιβαίου κεφαλαίου, µε την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων 
που ενδέχεται να απαιτηθούν από την Κεντρική Τράπεζα. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Σηµειώσεις στο έντυπο πληρεξουσίου 
 
 
1. ∆ύο µέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου και έχουν δικαίωµα ψήφου θα συνιστούν σε 

κάθε περίπτωση απαρτία. Εάν εντός µισής ώρας µετά την καθορισµένη ώρα διεξαγωγής της έκτακτης γενικής 
συνέλευσης δεν έχει επιτευχθεί απαρτία, η συνέλευση θα αναβληθεί για την ίδια ηµέρα την επόµενη εβδοµάδα, 
την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο ή σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, ώρα και τοποθεσία θα αποφασίσουν τα µέλη 
του ∆Σ. Κάθε µέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει σε οποιαδήποτε επαναληπτική συνέλευση 
δικαιούται να ορίσει πληρεξούσιο προκειµένου να παραστεί, να µιλήσει και να ψηφίσει αντ’ αυτού και ο εν λόγω 
πληρεξούσιος δεν είναι απαραίτητο να είναι µέλος της Εταιρείας. Η παρούσα πρόσκληση θα θεωρείται ότι 
συνιστά δέουσα γνωστοποίηση για κάθε επαναληπτική συνέλευση κατά την έννοια του καταστατικού της 
Εταιρείας.  

 
2. Κάθε µεριδιούχος µπορεί να ορίσει πληρεξούσιο της επιλογής του. Σε περίπτωση ορισµού πληρεξουσίου, 

αναγράψτε τα ονόµατα των προσώπων που ορίζονται πληρεξούσιοι στο αντίστοιχο πεδίο. Τα πρόσωπα που 
ορίζονται να ενεργήσουν ως πληρεξούσιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι µεριδιούχοι. 

 
3. Αν ο διορίζων είναι επιχείρηση, το παρόν έντυπο πρέπει να φέρει την επίσηµη σφραγίδα ή την ιδιόχειρη 

υπογραφή στελέχους ή δικηγόρου δεόντως εξουσιοδοτηµένου να υπογράφει για λογαριασµό της επιχείρησης. 
 
4. Στην περίπτωση συµµεριδιούχων, αρκεί η υπογραφή οποιουδήποτε εκ των συµµεριδιούχων, όµως θα πρέπει 

να αναφέρονται τα ονόµατα όλων των συµµεριδιούχων. 
 
5. Αν το παρόν έντυπο επιστραφεί χωρίς καµία ένδειξη ως προς το πώς θα ψηφίσει το πρόσωπο που έχει οριστεί 

πληρεξούσιος, τότε το εν λόγω πρόσωπο θα ασκήσει το δικαίωµα ψήφου ή αποχής από την ψηφοφορία κατά 
τη διακριτική του ευχέρεια. 

 
6. Προκειµένου να είναι έγκυρο, το παρόν έντυπο πρέπει να συµπληρωθεί και να κατατεθεί µέσω ταχυδροµείου ή 

φαξ µε την ένδειξη For the attention of Ciara Timon, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John 
Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, Ireland, ή να αποσταλεί µε φαξ στο +353-1-4161450, το αργότερο 48 
ώρες πριν από την καθορισµένη ώρα διεξαγωγής της έκτακτης γενικής συνέλευσης ή της επαναληπτικής 
συνέλευσης. 

 
7. Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά µε τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα εγκύκλιο, επικοινωνήστε µε το 

Τµήµα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων της PIMCO στους εξής αριθµούς τηλεφώνου: ΕΜΑΑ: +353 1 776 9990, 
Χονγκ Κονγκ: +852 35561498, Σιγκαπούρη: +65 68267589 και Βόρεια και Νότια Αµερική: +1 416 5068337. 
Εναλλακτικά, µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: 
PIMCOEMteam@StateStreet.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ III 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ  

 
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC 

(η «Εταιρεία») 
 

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMERGING MARKETS BOND ESG 
 (το «επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο») 

 
 
Στη συνέχεια παρατίθεται το σχετικό απόσπασµα από το συµπληρωµατικό ενηµερωτικό δελτίο του επιµέρους 
αµοιβαίου κεφαλαίου Emerging Markets Bond ESG, στο οποίο επισηµαίνονται οι διαγραφές µε διακριτή διαγραφή 
και οι προσθήκες µε υπογράµµιση για την προτεινόµενη τροποποίηση σε αυτό.  
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 


