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 Σελίδα 1 

 

  

GOLDMAN SACHS FUNDS 
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου  

Έδρα: 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855, Λουξεμβούργο 
Αρ. Εμπορικού Μητρώου Λουξεμβούργου B. 41.751 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ 
 

 
 
Eγώ/εμείς ο/οι υπογράφων(-οντες) με το παρόν χορηγώ/χορηγούμε ανέκκλητο πληρεξούσιο για όλα τα 
μερίδιά μου/μας στην 
 

Goldman Sachs Funds 
 
στον πρόεδρο της συνέλευσης με πλήρη εξουσία υποκατάστασης, να με/μας εκπροσωπήσει στην ετήσια 
γενική συνέλευση των μεριδιούχων (η «Συνέλευση») της Goldman Sachs Funds (η «Εταιρεία») που θα 
πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο στην έδρα της Εταιρείας στις 22 Απριλίου 2021 και ώρα 3:00 μ.μ. 
(ώρα Κεντρικής Ευρώπης) και σε οποιαδήποτε συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια για τον ίδιο 
σκοπό, με την ίδια ημερήσια διάταξη και στο όνομά μου/μας και εξ ονόματός μου/μας για να ενεργήσει 
και να ψηφίσει επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, καθώς και της Έκθεσης του 

Συμβούλου Επενδύσεων και της Έκθεσης του Ελεγκτή της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που 
έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2020. 

 
              ΥΠΕΡ          ΚΑΤΑ   ΑΠΟΧΗ  

                       
              

 
2. Διάθεση των αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2020. 
 

              ΥΠΕΡ         ΚΑΤΑ                          ΑΠΟΧΗ  
     

 
 
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας (τα «Μέλη του Δ.Σ.») για το οικονομικό έτος  
         που έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2020. 
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   ΥΠΕΡ                      ΚΑΤΑ                          ΑΠΟΧΗ  
     
 

    
4. Καταστατικές εκλογές: 
 
4.1 Επανεκλογή του κ. Jonathan Beinner ως μέλους του Δ.Σ. έως την επόμενη ετήσια γενική 
συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το  
       2022. 

   ΥΠΕΡ                      ΚΑΤΑ                          ΑΠΟΧΗ  
     

 
 
 4.2 Επανεκλογή του κ. Glenn Thorpe ως μέλους του Δ.Σ. έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση 
που θα πραγματοποιηθεί το  
       2022: 

                           ΥΠΕΡ                    ΚΑΤΑ                        ΑΠΟΧΗ 
     
 
 
 4.3 Επανεκλογή της κυρίας Katherine (Kaysie) Uniacke ως μέλους του Δ.Σ. έως την επόμενη ετήσια 
γενική συνέλευση  
       που θα πραγματοποιηθεί το 2022. 
 

                           ΥΠΕΡ          ΚΑΤΑ                        ΑΠΟΧΗ 
     
 
 
4.4 Επανεκλογή της κυρίας Gráinne Alexander ως μέλους του Δ.Σ. έως την επόμενη ετήσια γενική 
συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί  
       το 2022. 
 

                           ΥΠΕΡ          ΚΑΤΑ                        ΑΠΟΧΗ 
     
 
 
 4.5 Επανεκλογή του κ. Frank Ennis ως μέλους του Δ.Σ. έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση 
που θα πραγματοποιηθεί το 2022. 

 
               ΥΠΕΡ                       ΚΑΤΑ                       ΑΠΟΧΗ 
     
 

 
 

4.6 Επανεκλογή της PriceWaterhouseCoopers, Société Coopérative ως νόμιμου ελεγκτή της Εταιρείας  



 

 

Ταξινόμηση πληροφοριών: Περιορισμένη 
πρόσβαση 
 Σελίδα 3 

 

  

      έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το 2022. 
 

             ΥΠΕΡ                    ΚΑΤΑ                       ΑΠΟΧΗ   
     

 
 
 

5. Επικύρωση των αμοιβών των εξωτερικών μελών του Δ.Σ. όπως γνωστοποιούνται στις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2020. 
 

              ΥΠΕΡ      ΚΑΤΑ                    ΑΠΟΧΗ   
     

 
 
6. Κάθε άλλο θέμα που ενδέχεται να υποβληθεί δεόντως προς συζήτηση στη Συνέλευση. 
 
  
 
Επιβεβαιώνω/-ουμε (i) ότι δεν έχω/-ουμε παραιτηθεί από το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων ψήφου 
μου/μας, (ii) ότι δεν έχει ανασταλεί κανένα από τα δικαιώματα ψήφου μου/μας και (iii) ότι η άσκηση 
οποιουδήποτε δικαιώματος ψήφου σύμφωνα με αυτό το πληρεξούσιο δεν έχει ως αποτέλεσμα την 
παραβίαση οποιασδήποτε συμφωνίας ψήφου στην οποία είμαι/είμαστε συμβαλλόμενο/-α μέρος/-η. 
 
Με το παρόν παρέχω/παρέχουμε και χορηγώ/χορηγούμε στον εν λόγω πληρεξούσιο πλήρη εξουσία και 
έγκριση να εκτελέσει όλες ανεξαιρέτως τις αναγκαίες ή συναφείς ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για 
την άσκηση των εξουσιών που καθορίζονται στο παρόν όπως εάν είχαν εκτελεστεί από εμένα/εμάς εάν 
ήμουν/ήμασταν προσωπικά παρών/παρόντες και με το παρόν επικυρώνω/επικυρώνουμε και 
επιβεβαιώνω/επιβεβαιώνουμε όλα όσα ο εν λόγω πληρεξούσιος θα εκτελέσει ή ζητήσει νόμιμα να 
εκτελεστούν δυνάμει του παρόντος. 
 
Το παρόν πληρεξούσιο θα παραμείνει σε ισχύ σε περίπτωση διακοπής ή αναβολής της γενικής 
συνέλευσης, για οποιονδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση σύγκλησης επαναληπτικής γενικής συνέλευσης 
προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των ίδιων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 
Το εν λόγω πληρεξούσιο θα πρέπει να διέπεται από τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου. Τα μέρη συμφωνούν αμετάκλητα ότι τυχόν διαφορές που ανακύπτουν από ή σε σχέση 
με το παρόν πληρεξούσιο υποβάλλονται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης του 
Λουξεμβούργου, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. 

[Έπεται σελίδα υπογραφής] 
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Ονοματεπώνυμο:                      ________________________ 
          
Αριθμός λογαριασμού:   ____________________________ 
 
Υπογραφή: __________________________   
 
 
Ημερομηνία: _________________________ 2021 
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