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JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS  

Πληρεξούσιο έντυπο  Συμπληρώστε μόνο μια επιλογή για τον τρόπο που θα 

ψηφίσετε. Να υπογραφεί και να επιστραφεί το αργότερο έως τις 23/04/2021 στις 6:00 μμ ώρα Κεντρικής 
Ευρώπης. 

Η ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ 

Τόπος  Η επίσημη έδρα του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου (βλ. πιο κάτω) 

Ημερομηνία και ώρα  Παρασκευή, 30 
Απριλίου 2021 στις 11:00 ώρα Κεντρικής 
Ευρώπης 

Απαρτία  Δεν απαιτείται 

Ψηφοφορία  Οι αποφάσεις για τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης θα λαμβάνονται βάσει 
απλής πλειοψηφίας επί των ψήφων που 
δόθηκαν 

ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΊΟ ΚΕΦΆΛΑΙΟ 

Όνομα JPMorgan Liquidity Funds   

Νομική μορφή ΕΕΜΚ 

Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ  

Ελεγκτής   PricewaterhouseCoopers  
Société coopérative 

Έδρα 
6 route de Trèves 
L-2633 Senningerberg,  
Λουξεμβούργο 

 

 

Αριθμός μητρώου (RCS Luxembourg)   
B 25 148  

Προηγούμενο λογιστικό έτος  Δωδεκάμηνο 
που έκλεισε στις  
30 Νοεμβρίου 2020 

Εάν σκοπεύετε να παρευρεθείτε στη 
συνέλευση  
και να ψηφίσετε αυτοπροσώπως, δε 
χρειάζεται να συμπληρώσετε αυτό το 
έντυπο.  

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ  Αφήστε έναν εκπρόσωπο να καθορίσει την ψήφο σας 

Σημειώστε ένα από τα ακόλουθα πλαίσια και στη συνέχεια προχωρήστε στο πεδίο υπογραφής.  

   Αναθέτω τα δικαιώματα ψήφου μου στον/στην Πρόεδρο της συνέλευσης και τον/την εξουσιοδοτώ να ψηφίσει σε σχέση 

με τα μερίδιά μου όπως θεωρεί σκόπιμο.   

   Ορίζω το ακόλουθο άτομο ως εκπρόσωπό μου και τον/την εξουσιοδοτώ να ψηφίσει σε σχέση με τα μερίδιά μου όπως 

θεωρεί σκόπιμο. 

Επωνυμία εταιρείας/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου 
 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ  Κατευθύνετε την ψήφο σας  

Κατευθύνω τις ψήφους που έχω βάσει των μεριδίων μου ως εξής. Ορίζω τον/την Πρόεδρο της συνέλευσης ως εκπρόσωπό 

μου και του/της παρέχω οδηγίες για να ψηφίσει όπως αναφέρεται πιο κάτω. Να σημειωθεί ότι ο/η Πρόεδρος θα μπορεί να 

ψηφίσει όπως θεωρεί σκόπιμο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το οποίο δεν έχετε κατευθύνει την ψήφο σας. 

 

Πρέπει οι μεριδιούχοι: 
Χρήση από μεσολαβούν 

πρόσωπο μόνο 

Α. Να εγκρίνουν ως οριστική την Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση για το προηγούμενο λογιστικό 

έτος;  

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ  
 

ΑΠΟΧΗ  
 

Β. 
Να απαλλάξουν το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του 

για το προηγούμενο λογιστικό έτος; :  

 

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ  
 

ΑΠΟΧΗ  
 

Γ. Να εγκρίνουν την αμοιβή των μελών του ΔΣ για το λογιστικό έτος που έκλεισε στις 30 

Νοεμβρίου 2021;  Προτείνεται να καταβληθεί το ποσό των 73.000€ για τον Πρόεδρο και 

το ποσό των 57.000€ για κάθεανεξάρτητο μέλος του ΔΣ. 

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ  
 

ΑΠΟΧΗ  
 

Δ. Ο Jacques Elvinger και Massimo Greco πρέπει να διοριστούν εκ νέου στο Διοικητικό 

Συμβούλιο για τρία έτη; 

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ  
 

ΑΠΟΧΗ  
 

Ε. Η  Marion Mulvey πρέπει να διοριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για 3 έτη; 

 

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ  
 

ΑΠΟΧΗ  
 

ΣΤ. Οι μεριδιούχοι πρέπει να διορίσουν εκ νέου την PricewaterhouseCoopers Société 

coopérative ως Ελεγκτή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και να εξουσιοδοτήσουν το Διοικητικό 

Συμβούλιο να συμφωνήσει σχετικά με τους όρους διορισμού της; 

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ  
 

ΑΠΟΧΗ  
 

Ζ. Να εγκρίνουν την καταβολή διανομών που αναφέρονται στην Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 

για το προηγούμενο λογιστικό έτος;  Για περισσότερες πληροφορίες, η Πολιτική 

Μερισμάτων διατίθεται στη σελίδα 29 των Ετήσιων Εκθέσεων και Οικονομικών 

Καταστάσεων. 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ  
 

ΑΠΟΧΗ  
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ΕΠΌΜΕΝΑ ΒΉΜΑΤΑ 

• • Βεβαιωθείτε ότι το έντυπό σας έχει 
συμπληρωθεί και υπογραφεί. 

• Ταχυδρομήστε το έντυπό σας προς την 
επίσημη έδρα (βλ. πιο πάνω) εγκαίρως ώστε 
να φτάσει έως τις 18:00 Ώρα Κεντρικής 
Ευρώπης, Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021. 

• Για να διασφαλίσετε ότι οι οδηγίες ψήφου σας θα παραληφθούν 
χωρίς καθυστέρηση, μπορείτε να αποστείλετε το έντυπο είτε 
μέσω email είτε μέσω ταχυδρομείου στις παρακάτω διευθύνσεις: 

Email: fundinfo@jpmorgan.com 

Ταχυδρομικώς:   6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, 
Luxembourg  

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τη λήψη του 
πληρεξουσίου εντύπου σας. 

• Τα πρακτικά της συνέλευσης, περιλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, θα δημοσιεύονται (μόνο στα 
Αγγλικά) στο jpmorganassetmanagement.com/extra. 

 
 

Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία έκδοση του ενημερωτικού δελτίου διατίθεται δωρεάν από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή 
από τους κατά τόπους αντιπροσώπους του. Επίσης, διατίθεται και από τη διαδικτυακή τοποθεσία 
www.jpmorganassetmanagement.com. 
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
 

 

 Η υπογραφή σας 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ J.P. MORGAN 

LUXEMBOURG 

          

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

X 
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ με κεφαλαία γράμματα 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ εάν υφίσταται 
 

 

mailto:fundadmin@jpmorgan.com

