
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. 

Για τυχόν αμφιβολίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα 
πρέπει να συμβουλευτείτε τον χρηματιστή σας, τον διευθυντή της 

τράπεζάς σας, τον νομικό σας σύμβουλο, τον λογιστή σας ή άλλον 
ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. 

Goldman Sachs Funds, plc 
(Καταχωρισμένη στην Ιρλανδία ως εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου) 

Ετήσια γενική συνέλευση 2022 

30 Αυγούστου 2022 

Αν έχετε προβεί σε πώληση ή μεταβίβαση των μεριδίων σας στην Εταιρεία, προωθήστε αμέσως 
το παρόν στον αγοραστή ή δικαιούχο ή στον χρηματιστή, την τράπεζα ή άλλον διαμεσολαβητή 
μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση ή η μεταβίβαση για προώθηση στον αγοραστή 
ή τον δικαιούχο το συντομότερο δυνατόν. 



GOLDMAN SACHS FUNDS, PUBLIC LIMITED COMPANY 
(η «Εταιρεία») 

30 Αυγούστου 2022 
Αγαπητέ μεριδιούχε, 

Ετήσια Γενική Συνέλευση 

Με την παρούσα σάς ενημερώνουμε σχετικά με την ετήσια γενική συνέλευση (η «ΕΓΣ») της Goldman 
Sachs Funds, plc (η «Εταιρεία»), η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας Matsack Trust 
Limited, στη διεύθυνση 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, στην Ιρλανδία, στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 
και ώρα 10:45 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας). 

Εσωκλείεται πρόσκληση στην ΕΓΣ (η «Πρόσκληση»). Στην ΕΓΣ θα εξετασθούν τα συνήθη θέματα που 
εξετάζονται σε μια ετήσια γενική συνέλευση. 

Εσωκλείεται σχετικό έντυπο πληρεξουσίου που σας παρέχει τη δυνατότητα να ψηφίσετε στην ΕΓΣ σε 
περίπτωση που δεν παραστείτε αυτοπροσώπως σε αυτήν και συνιστούμε να το συμπληρώσετε και να 
το επιστρέψετε το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο 48 ώρες πριν από τη 
σύγκληση της ΕΓΣ. Διαβάστε τις σημειώσεις που αναγράφονται στο έντυπο πληρεξουσίου, οι οποίες θα 
σας βοηθήσουν να το συμπληρώσετε και να το επιστρέψετε στην Εταιρεία. Μπορείτε να παραστείτε και 
να ψηφίσετε στην ΕΓΣ ακόμα και αν έχετε ορίσει πληρεξούσιο αλλά, στην περίπτωση αυτή, ο/η 
πληρεξούσιος δεν δικαιούται να ψηφίσει. 

Για την απαρτία στην ΕΓΣ απαιτείται η παρουσία δύο μεριδιούχων είτε αυτοπροσώπως είτε δια 
πληρεξουσίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την καθορισμένη ώρα σύγκλησης της 
ΕΓΣ, τότε η συνέλευση θα πρέπει να επαναληφθεί. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΓΣ θα επαναληφθεί την 
ίδια ημέρα την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο ή όποια άλλη ημέρα, ώρα και τόπο 
που θα αποφασίσουν τα μέλη του ΔΣ (τα «Μέλη ΔΣ») της Εταιρείας. 

Αν είστε νομικό πρόσωπο, ενδεχομένως να θελήσετε να διορίσετε κάποιον εκπρόσωπο που θα παραστεί 
και θα ψηφίσει στην ΕΓΣ εκ μέρους σας. Για τον σκοπό αυτό, εσωκλείεται επίσης σχετικό έντυπο 
εξουσιοδότησης εκπροσώπησης. 

Τα Μέλη του ΔΣ αποδέχονται την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στην πρόσκληση. 

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα, επικοινωνήστε είτε με την Ομάδα 
Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων Ευρώπης της Goldman Sachs στο +44 (0) 207 774 6366, τον επαγγελματία 
της Goldman Sachs είτε με τον σύμβουλο επενδύσεών σας. 

 
___________________ 
Glenn Thorpe 
Πρόεδρος 
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GOLDMAN SACHS FUNDS, PUBLIC LIMITED COMPANY 
(Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») 

 
ΕΔΡΑ  

70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  

Δουβλίνο  
D02R296  
Ιρλανδία 

ΕΙΔΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ, ότι η ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας (η «ΕΓΣ») θα 
πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Δουβλίνο, D02 R296, στην 
Ιρλανδία, στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:45 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας), για να ασχοληθεί με τα 
παρακάτω θέματα: 

1. Ανάγνωση της ανακοίνωσης για τη σύγκληση της ΕΓΣ. 

2. Εξέταση της έκθεσης των μελών του ΔΣ της Εταιρείας και των απαιτούμενων από τον νόμο 
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς 
και της έκθεσης των ελεγκτών της Εταιρείας και εξέταση των πεπραγμένων της Εταιρείας. 

3. Εκ νέου διορισμός της PricewaterhouseCoopers ως ελεγκτών της Εταιρείας (οι «Ελεγκτές») με 
θητεία έως τη λήξη της επόμενης γενικής συνέλευσης στην οποία θα παρουσιαστούν οι 
απαιτούμενες από τον νόμο οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και εξουσιοδότηση των 
μελών του ΔΣ να συμφωνήσουν την αμοιβή των Ελεγκτών. 

4. Η διεκπεραίωση κάθε άλλου ζητήματος της Εταιρείας. 

• Σας ενημερώνουμε ότι οι απαιτούμενες από τον νόμο οικονομικές καταστάσεις για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 διατίθενται στην ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία: 

www.gsamfunds.com/en/annual-report 

Αν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων, επικοινωνήστε με την Ομάδα 
Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων Ευρώπης της Goldman Sachs στο +44 (0) 207 774 6366 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30 Αυγούστου 2022 

ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΣ 

Εξ ονόματος και για λογαριασμό της 
Matsack Trust Limited 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 252159 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Κάθε μεριδιούχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην ΕΓΣ έχει το δικαίωμα να 
ορίσει έναν ή περισσότερους πληρεξούσιους προκειμένου να παραστούν και να ψηφίσουν αντ’ 
αυτού. 
 

• Ο/η πληρεξούσιος δεν χρειάζεται να είναι Μεριδιούχος της Εταιρείας. 
 
 

http://www.gsamfunds.com/en/annual-report


• Στην περίπτωση νομικού προσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο πρέπει να φέρει τη σφραγίδα 
του νομικού προσώπου ή την υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εγγράφως στελέχους ή 
δικηγόρου. 
 

• Το παρόν πληρεξούσιο, καθώς και η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης ή άλλη μορφή 
εξουσιοδότησης, κατά περίπτωση, δυνάμει της οποίας υπογράφεται ή οποιοδήποτε 
επικυρωμένο από συμβολαιογράφο αντίγραφο της εν λόγω εξουσιοδότησης θα πρέπει να 
κατατεθεί στη διεύθυνση 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Δουβλίνο, D02 R296, Ιρλανδία, 
το αργότερο 48 ώρες πριν από τη σύγκληση της συνέλευσης. Κάθε αντίγραφο που 
αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ θα γίνεται αποδεκτό και μπορεί να 
αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση fscompliance@matheson.com ή 
υπόψη της Jacinta Kenny και του Paul Cashman-Roberts στον αριθμό φαξ (+) 353 1 232 3333. 
 

• Η ακούσια παράλειψη αποστολής ή η μη παραλαβή της πρόσκλησης στην ΕΓΣ σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο δικαιούται να λάβει την πρόσκληση δεν θα καθιστά άκυρες τις εργασίες της ΕΓΣ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fscompliance@matheson.com


GOLDMAN SACHS FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY 
(η «Εταιρεία») 

Εγώ / Εμείς 

Με έδρα στη διεύθυνση (ο «Μεριδιούχος») 

ως μεριδιούχος της Εταιρείας, δια του παρόντος ορίζω/ορίζουμε τον/την Πρόεδρο (ή απουσία 
αυτού/αυτής), τον Barry O'Connor με έδρα στη διεύθυνση 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, 
Ιρλανδία, ή (απουσία αυτού) τον Dualta Counihan με έδρα στη διεύθυνση 70 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, Ιρλανδία ή (απουσία αυτού) τον Gavin Coleman με έδρα στη διεύθυνση 70 Sir John 
Rogerson’s Quay, Dublin 2 ή (απουσία αυτού) τον Paul Cashman-Roberts με έδρα στη διεύθυνση 70 
Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 ή (απουσία αυτού), ________________________________με 
έδρα στη διεύθυνση 
_______________________________________________________________________________ 
ως πληρεξούσιο του Μεριδιούχου προκειμένου να παραστεί, να μιλήσει και να ψηφίσει για λογαριασμό 
του Μεριδιούχου στην ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 22 
Σεπτεμβρίου 2022 καθώς και σε οποιαδήποτε επαναληπτική συνέλευση. 

Ο/Η πληρεξούσιος θα ψηφίσει ως ακολούθως: 

Οδηγίες σχετικά με την ψηφοφορία προς τον πληρεξούσιο 
(επισημάνετε την επιλογή σας με «X») 

Καθορισμός ή περιγραφή του ψηφίσματος: Υπέρ Αποχή Κατά 

Εξέταση της έκθεσης των μελών του ΔΣ της Εταιρείας 
και των απαιτούμενων από τον νόμο οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και της έκθεσης των 
ελεγκτών της Εταιρείας και εξέταση των πεπραγμένων 
της Εταιρείας. 

   

Ο εκ νέου διορισμός της PricewaterhouseCoopers ως 
ελεγκτών της Εταιρείας (οι «Ελεγκτές») με θητεία έως 
τη λήξη της επόμενης γενικής συνέλευσης στην οποία 
θα παρουσιαστούν οι απαιτούμενες από τον nνόμο 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και 
εξουσιοδότηση των μελών του ΔΣ να συμφωνήσουν 
την αμοιβή των Ελεγκτών. 

   

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο πληρεξούσιο, ο/η πληρεξούσιος θα ψηφίσει κατά την κρίση 
του/της 

Υπογραφή μεριδιούχου 
Ημερομηνία: 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

(a) Στην περίπτωση νομικού προσώπου, το έντυπο πληρεξουσίου πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του 
νομικού προσώπου ή την υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εγγράφως στελέχους ή 
δικηγόρου. 

 

 

 

 



(b) Το παρόν πληρεξούσιο, καθώς και η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης ή άλλη μορφή 
εξουσιοδότησης, κατά περίπτωση, δυνάμει της οποίας υπογράφεται ή οποιοδήποτε 
επικυρωμένο από συμβολαιογράφο αντίγραφο της εν λόγω εξουσιοδότησης θα πρέπει να 
κατατεθεί στη διεύθυνση 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ιρλανδία το αργότερο 48 ώρες 
πριν από τη σύγκληση της συνέλευσης. Κάθε αντίγραφο που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή φαξ θα γίνεται αποδεκτό και μπορεί να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση fscompliance@matheson.com ή υπόψη της Jacinta Kenny και του 
Paul Cashman-Roberts στον αριθμό φαξ (+) 353 1 232 3333. 

(c) Με εξαίρεση της περί του αντιθέτου εντολής στο έγγραφο, ο πληρεξούσιος θα ψηφίσει κατά 
συνείδηση. 

(d) Στην περίπτωση κοινών λογαριασμών μεριδιούχων, θα επαρκεί η υπογραφή του μεριδιούχου 
του οποίου το όνομα αναφέρεται πρώτο. 

(e) Αν επιθυμείτε να ορίσετε πληρεξούσιο της επιλογής σας, διαγράψτε τις λέξεις «τον/την Πρόεδρο» 
και συμπληρώστε το όνομα του/της πληρεξούσιου που επιθυμείτε να ορίσετε (ο/η οποίος(-α) δεν 
χρειάζεται να είναι μεριδιούχος της Εταιρείας). 

(f) Η επιστροφή του δεόντως συμπληρωμένου εντύπου πληρεξουσίου δεν εμποδίζει τον μεριδιούχο 
να παραστεί και να ψηφίσει αυτοπροσώπως. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

Προς: Τα Μέλη του ΔΣ 
GOLDMAN SACHS FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (η «Εταιρεία») 
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ιρλανδία 

Κύριοι, 

Εμείς, ____________________________________________________________________________ , 

με έδρα στη διεύθυνση _______________________________________________________________  
ως μεριδιούχος της Εταιρείας (ο «Μεριδιούχος») δια του παρόντος σας ενημερώνουμε ότι ο/η πρόεδρος 

της συνέλευσης των μεριδιούχων ή (απουσία αυτού/αυτής), ο Dualta Counihan με έδρα στη διεύθυνση 

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ιρλανδία ή (απουσία αυτού) ο Barry O’Connor με έδρα στη 

διεύθυνση 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ιρλανδία ή (απουσία αυτού) ο Gavin Coleman με 

έδρα στη διεύθυνση 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ιρλανδία ή (απουσία αυτού) ο Paul 

Cashman-Roberts με έδρα στη διεύθυνση 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ιρλανδία ή (απουσία 

αυτού) ο/η 

 ____________________________________  με έδρα στη διεύθυνση  ________________________  

έχει οριστεί ως εκπρόσωπος του μεριδιούχου για να παραστεί και να ψηφίσει για λογαριασμό του 

μεριδιούχου στην ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση 

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, στην Ιρλανδία, στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 την ώρα που 

καθορίζεται στην πρόσκληση με ημερομηνία 30 Αυγούστου 2022 ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική 

συνέλευση. 

Το εν λόγω οριζόμενο πρόσωπο θα έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα ίδια δικαιώματα σε οποιαδήποτε 

συνέλευση σε σχέση με τα μερίδιά μας στην Εταιρεία που θα ασκούσαμε εμείς αν ήμασταν ιδιώτες 

μεριδιούχοι και είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράψει για λογαριασμό του Μεριδιούχου κάθε απαραίτητη 

συναίνεση σε σχέση με οποιαδήποτε εν λόγω ετήσια γενική συνέλευση, καθώς και σε σχέση με 

οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Υπογραφή   

Νομίμως εξουσιοδοτημένο στέλεχος 
Εξ ονόματος και για λογαριασμό της 

Ημερομηνία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


