BNP PARIBAS PLAN

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου – Kατηγορία ΟΣΕΚΑ
Έδρα: 10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg
Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου Αρ. B- 77227

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Καταστατική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018
στις 10:00 π.μ., στα γραφεία της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10,
rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου,
προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1)

Παρουσίαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και
του ελεγκτή,

2)

Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών για την οικονομική χρήση που έληξε
στις 31 Οκτωβρίου 2017 και διάθεση των αποτελεσμάτων,

3)

Απαλλαγή των Μελών του ΔΣ όσον αφορά την άσκηση των εντολών
τους,

4)

Διορισμοί που προβλέπονται από το καταστατικό,

5)

Διάφορα θέματα.

Η Συνέλευση θα συνεδριάσει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεριδίων που
παρίστανται ή εκπροσωπούνται και οι αποφάσεις θα ληφθούν με απλή πλειοψηφία
των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων μεριδίων. Δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν η αποχή.
Κάθε μερίδιο, ανεξάρτητα από την αξία του, παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Τα
κλασματικά μερίδια δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου.
Οι μεριδιούχοι που επιθυμούν να παραστούν ή να εκπροσωπηθούν στη Συνέλευση θα
γίνονται δεκτοί κατόπιν επίδειξης της ταυτότητάς τους και του πιστοποιητικού
αποκλεισμού μεριδίων. Θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους να
συμμετάσχουν στη συνέλευση τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν και από τη
Συνέλευση.
Οι ετήσιοι λογαριασμοί, καθώς και η έκθεση του Ελεγκτή και η έκθεση της διοίκησης
διατίθενται από την Έδρα της Εταιρείας. Οι μεριδιούχοι δύνανται να ζητήσουν
αντίγραφο των συγκεκριμένων εγγράφων. Το εν λόγω αίτημα θα αποστέλλεται είτε
ταχυδρομικά στην εξής διεύθυνση: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Luxembourg, 10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg – είτε μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com.ΤΑ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΙ

