FORMULÁŘ PLNÉ MOCI

Podepsaná osoba,
__________________________________________________________________
(paní/slečna/pan)
__________________________________________________________________
(pokud zastupuje právnickou osobu: jméno právnické osoby)

držitel _____________________ podílů ve společnosti AMUNDI FUNDS (dále „společnost“), jejíž
sídlo se nachází na adrese 5, Allée Scheffer, L-2520 Lucemburk, tímto jmenuje jako svého
zvláštního zmocněnce s právem zastoupení:

_____________________________ ze ______________________________________________
[celé jméno zmocněnce]
[adresa zmocněnce]
NEBO předsedu valné hromady, kterému uděluje veškerou pravomoc k zastupování na valné
hromadě Společnosti, která se má konat ve čtvrtek 31. října 2019 v 11:30 hod. (lucemburského
času) v sídle Společnosti v Lucemburku. Program valné hromady je následující:

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.

Přednesení zprávy představenstva a zprávy schváleného auditora, společnosti
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, za finanční rok končící 30. června 2019.

2.

Schválení účetní závěrky za finanční rok končící 30. června 2019.

3.

Rozdělení výsledků za finanční rok končící 30. června 2019 podle auditované výroční
zprávy.

4.

Kontrola výkonu povinností členů představenstva v průběhu finančního roku končícího 30.
června 2019.

5.

Mandáty:


Prodloužení funkčních období pana Christiana Pellise, pana Christopha
Lemariého, pana Didiera Clermonta a paní Elodie Laugel coby členů
představenstva Společnosti do příští výroční valné hromady akcionářů, jež se
bude konat v roce 2020.

6.

Prodloužení mandátu společnosti PricewaterhouseCoopers, Société coopérative coby
schváleného auditora Společnosti o období jednoho roku, do příští výroční valné hromady
akcionářů, jež se bude konat v roce 2020.

7.

Ostatní záležitosti.

a k hlasování o jednotlivých bodech programu takto:
Body programu
1

Pro
N/A

Proti
N/A

2
3
Amundi Funds
Sídlo: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lucemburk,
fax +352/26.86.80.99, RCS Lucembursko B 68.806

Zdržet se
N/A

4
5
6
7

a na všech následných jednáních, která mohou být svolána se stejným programem v případě, že
první jednání neproběhne úspěšně, k účasti na všech poradách a k hlasování jménem podepsané
osoby o všech návrzích týkajících se uvedeného programu a výše uvedených podmínek, ke
schvalování a podepisování všech transakcí a řízení, k jednání coby zástupce, a obecně k
provádění čehokoli, co je nezbytné nebo užitečné pro realizaci tohoto zmocnění, v případě potřeby
s příslibem ratifikace.

Podepsáno v __________________________, dne _________________ 2019

____________________________
(Podpis)

Amundi Funds
Sídlo: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lucemburk,
fax +352/26.86.80.99, RCS Lucembursko B 68.806

