AMUNDI FUNDS
Société d’Investissement à Capital Variable
(dále „Společnost“)

Lucemburk, 16. října 2019
Vážení akcionáři, vážené akcionářky,
tímto si vás dovolujeme pozvat na výroční valnou hromadu společnosti Amundi Funds, která se
bude konat ve čtvrtek 31. října 2019 v 11:30 hod. (lucemburského času) v sídle Společnosti
na adrese 5 Allée Scheffer, L-2520 Lucemburk. 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.

Rádi bychom vám připomněli, že není stanoven žádný limit účasti pro usnášeníschopnost valné
hromady a že přijatá rozhodnutí budou platná, když budou přijata většinou hlasů akcionářů
přítomných osobně nebo v zastoupení. Práva akcionářů na účast na valné hromadě a výkon
hlasovacích práv jsou určena držením podílů o půlnoci (lucemburského času) pátého dne před
konáním valné hromady.
Pokud si přejete účastnit se valné hromady osobně, byli bychom vám vděčni, pokud byste nám
tento svůj záměr sdělili nejpozději dva pracovní dny před plánovaným datem valné hromady.
Pokud pro vás není osobní účast na valné hromadě možná, podepište a opatřete datem
přiložený formulář plné moci a pošlete nám jej nejprve faxem, nejpozději v neděli 27. října 2019
o půlnoci (lucemburského času) a následně originál pošlete poštou (Attn: Amundi Luxembourg,
Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg – Fax: +352/26.86.80.99).

Sídlo: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lucemburk,
RCS Lucembursko B 68.806

Účetní závěrka, zpráva auditora a zpráva představenstva budou po dokončení k dispozici v sídle
Společnosti.
S přátelským pozdravem,
PŘEDSTAVENSTVO
SPOLEČNOSTI AMUNDI FUNDS

Sídlo: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lucemburk,
RCS Lucembursko B 68.806

