GOLDMAN SACHS FUNDS
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
Έδρα: 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855, Λουξεμβούργο
R.C.S. Λουξεμβούργο B.41.751

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αγαπητέ Μεριδιούχε,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων (η
«Συνέλευση») της Goldman Sachs Funds (η «Εταιρεία»), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου
2018 και ώρα 15.00, στην έδρα της Εταιρείας στο Λουξεμβούργο με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας
διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.

Παρουσίαση και έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
συμπεριλαμβανομένων της Έκθεσης του Συμβούλου Επενδύσεων και της Έκθεσης του Ελεγκτή της
Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2017

2.

Κατανομή των αποτελεσμάτων για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2017

3.

Χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (τα «Μέλη του Δ.Σ.»)
για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2017

4.

Αποδοχή της παραίτησης του κυρίου Theodore Sotir ως Μέλους του Δ.Σ., με ισχύ από τις 31
Δεκεμβρίου 2017

5.

Επικύρωση του διορισμού του κυρίου Glenn Thorpe ως Μέλους του Δ.Σ., ώστε να πληρωθεί η κενή
θέση του Δ.Σ. που προέκυψε από την παραίτηση του κυρίου Theodore Sotir, με ισχύ από τις 6
Μαρτίου 2018

6.

Καταστατικές εκλογές:


Εκλογή του κυρίου Glenn Thorpe ως μέλους του Δ. Σ. της Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια
γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το 2019



Επανεκλογή της κυρίας Katherine (Kaysie) Uniacke, της κυρίας Gráinne Alexander, του
κυρίου Frank Ennis και του κυρίου Karl Wianecki ως μελών του Δ.Σ. έως την επόμενη
ετήσια γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το 2019



Επανεκλογή της PriceWaterhouseCoopers, Société Coopérative ως ορκωτού ελεγκτή της
Εταιρείας έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το 2019
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7.

Επικύρωση των αμοιβών των εξωτερικών μελών του Δ.Σ., όπως γνωστοποιούνται στις ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας

8.

Οποιοδήποτε άλλο θέμα ενδέχεται να τεθεί δεόντως προς συζήτηση στη Συνέλευση.

Γνωστοποιείται στους μεριδιούχους ότι δεν απαιτείται απαρτία για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και
ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν με απλή πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων που καταμετρήθηκαν στη
Συνέλευση.
Κάθε μερίδιο δικαιούται μία ψήφο. Ο μεριδιούχος μπορεί να ενεργήσει σε οποιαδήποτε Συνέλευση μέσω
πληρεξουσίου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Η απαρτία και η πλειοψηφία στη Συνέλευση θα καθοριστούν σύμφωνα με τα μερίδια που έχουν εκδοθεί
από την Εταιρεία και είναι σε κυκλοφορία τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) της δεύτερης εργάσιμης
ημέρας στο Λουξεμβούργο πριν από τη Συνέλευση (η «Ημερομηνία Καταγραφής»). Τα δικαιώματα ενός
μεριδιούχου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση καθορίζονται σύμφωνα με τα μερίδια που κατέχει
ο εν λόγω μεριδιούχος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Αν δεν μπορέσετε να παραστείτε στη Συνέλευση αυτή, συμπληρώστε την ημερομηνία και την υπογραφή
σας και επιστρέψτε το εσωκλειόμενο έντυπο εξουσιοδότησης μέσω ταχυδρομείου στην έδρα της Εταιρείας
State Street Bank Luxembourg S.C.A., υπ’ όψιν του Τμήματος Αντιπροσώπευσης Έδρας, με φαξ στο: (352)
46
40
10
413
ή/και
μέσω
ηλ.
ταχυδρομείου
στη
διεύθυνση:
LuxembourgDomiciliarygroup@statestreet.com, πριν από τις 27 Μαρτίου 2018.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η έκθεση του Συμβούλου Επενδύσεων και η Έκθεση του Ελεγκτή, καθώς και η ετήσια έκθεση της
Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων) (η «Ελεγμένη Ετήσια
Έκθεση») για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2017, θα διατίθενται στους
μεριδιούχους στην έδρα της Εταιρείας από τις 20 Μαρτίου 2018.
Η Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση είναι διαθέσιμη για τους μεριδιούχους σε ηλεκτρονική μορφή. Ωστόσο,
μπορείτε να ζητήσετε την παράδοση της Ελεγμένης Ετήσιας Έκθεσης σε έντυπη μορφή πέραν της
διαθεσιμότητάς της στο διαδίκτυο, εάν επικοινωνήσετε με την ομάδα Goldman Sachs European
Shareholders Services στον αριθμό +44(0) 20 77 74 63 66 ή με τον επαγγελματία σύμβουλό σας στην
Goldman Sachs.
Εάν δεν ζητήσετε την παράδοση σε έντυπη μορφή εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά την παραλαβή της
παρούσας αλληλογραφίας, συγκατατίθεστε να λάβετε την Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση μόνο με ηλεκτρονικά
μέσα. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε μελλοντικά τον τρόπο παράδοσης που προτιμάτε, επικοινωνήστε με την
ομάδα Goldman Sachs European Shareholders Services στον αριθμό +44 (0) 20 77 74 63 66 ή με τον
επαγγελματία σύμβουλό σας στην Goldman Sachs.
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Οι μεριδιούχοι μπορούν επίσης να ζητήσουν αποστέλλοντας μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com να τους σταλεί αντίτυπο της Ελεγμένης Ετήσιας
Έκθεσης. Οι μεριδιούχοι μπορούν επίσης να λάβουν την Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση από την ακόλουθη
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gsam.com/gr/sicav/annual-report

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Karl Wianecki
Μέλος του Δ.Σ.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
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