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Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας 
 

 

 
 
 

 
 

 

Αγαπητέ μεριδιούχε, 

Κάθε χρόνο, έχετε την ευκαιρία να ψηφίσετε για διάφορα επιχειρησιακά θέματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας σε μια ετήσια 

γενική συνέλευση.  

Δεν χρειάζεται να προσέλθετε αυτοπροσώπως για να ψηφίσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πληρεξούσιο έντυπο 

για να μας ενημερώσετε σχετικά με το πώς θέλετε να ψηφίσετε.  

Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις αφού διαβάσετε τις πιο κάτω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την επίσημη έδρα του 

αμοιβαίου κεφαλαίου ή με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας. 

Για να αποκτήσετε ένα αντίγραφο της Ελεγμένης Ετήσιας Έκθεσης για το προηγούμενο λογιστικό έτος, επισκεφθείτε το 

jpmorganassetmanagement.com/jpmf ή επικοινωνήστε με την επίσημη έδρα.  

 

Jacques Elvinger  Στο όνομα και για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου 

Θέματα που απαιτούν την ψήφο σας - παρακαλούμε να απαντήσετε έως τις 23 
Απριλίου 2021 

JPMorgan Investment Funds – Ειδοποίηση για την 
Ετήσια Γενική Συνέλευση 

Η ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ  

Τόπος   Η επίσημη έδρα του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου (βλ. πιο κάτω) 

Ημερομηνία και ώρα  Παρασκευή, 30 Απριλίου 

2021 στις 12:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης 

Απαρτία  Δεν απαιτείται 

Ψηφοφορία για την ημερήσια διάταξη  

Αποφάσεις για τα θέματα ημερήσιας διάταξης θα 

ληφθούν  

βάσει απλής πλειοψηφίας επί των ψήφων που 

δόθηκαν 

ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΊΟ ΚΕΦΆΛΑΙΟ  

Επωνυμία  JPMorgan Investment Funds 

Νομική μορφή  ΕΕΜΚ 

Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου  ΟΣΕΚΑ   

Ελεγκτής   PricewaterhouseCoopers  

Société coopérative 

Επίσημη έδρα 

6 route de Trèves  

L-2633 Senningerberg, Λουξεμβούργο 

Τηλέφωνο +352 34 10 1 

 

 

Η συνέλευση θα λάβει χώρα στον 

τόπο και την ώρα που αναφέρεται στη 

δεξιά στήλη.   

Ημερήσια διάταξη της συνέλευσης και 

ψήφος των μεριδιούχων 

1 Παρουσίαση της έκθεσης από τους 

Ελεγκτές και το Διοικητικό 

Συμβούλιο σχετικά με το 

προηγούμενο λογιστικό έτος. 

2 Οι μεριδιούχοι πρέπει να εγκρίνουν 

την Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση για το 

προηγούμενο λογιστικό έτος; 

3 Οι μεριδιούχοι πρέπει να 

απαλλάξουν το Διοικητικό 

Συμβούλιο αναφορικά με την 

εκτέλεση των καθηκόντων του για το 

προηγούμενο λογιστικό έτος; 

 

4 Οι μεριδιούχοι πρέπει να εγκρίνουν 

την  

αμοιβή των μελών του ΔΣ για το 

λογιστικό έτος που έκλεισε στις 

Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021; Ως 

αμοιβή προτείνεται το ποσό των 

57.000€ για τον Πρόεδρο και το ποσό 

των 46.000€ για κάθε ανεξάρτητο 

μέλος του ΔΣ. 

5 Ο Jacques Elvinger και Massimo 

Greco πρέπει να διοριστούν εκ νέου 

στο Διοικητικό Συμβούλιο για τρία έτη; 

6 Η Marion Mulvey πρέπει να διοριστεί 

στο Διοικητικό Συμβούλιο για 3 έτη; 
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Για τους μεριδιούχους σε Χονγκ Κονγκ, Νορβηγία και Ισπανία: Σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας, ένα αντίγραφο της Ελεγμένης Ετήσιας 
Έκθεση επισυνάπτεται ή θα σας αποσταλεί ξεχωριστά. 
 
 

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 
 

 

7 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; 

 

 

 

8 Οι μεριδιούχοι πρέπει 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 41 των Ετήσιων Εκθέσεων και 

Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

 

Αρ. μητρώου (RCS Λουξεμβούργου)   

  B49 663 

Προηγούμενο λογιστικό έτος  Δωδεκάμηνο 

που έκλεισε στις  

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

 

ΕΠΌΜΕΝΑ ΒΉΜΑΤΑ 

Για να ψηφίσετε μέσω πληρεξουσίου, χρησιμοποιείστε το πληρεξούσιο έντυπο που μπορείτε να βρείτε στο 

jpmorganassetmanagement.com/extra. Το έντυπό σας πρέπει να παραληφθεί από την επίσημη έδρα είτε μέσω email είτε μέσω 

ταχυδρομείου, έως τις 18:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021, κάνοντας χρήση των ακόλουθων στοιχείων 

επικοινωνίας: 

Email: fundinfo@jpmorgan.com 

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

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

Για να ψηφίσετε αυτοπροσώπως, πρέπει να παρευρεθείτε εσείς ο ίδιος/η ίδια στη συνέλευση. 

mailto:fundinfo@jpmorgan.com

